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:JA\.-' lman Führeri ile İtalyan 
~ Duçesinin bir yerde bu

luşup görüşmeleri için 
zaman gelmişti. İki müttefik 
devletin şefleri vakit vakit Bren 
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ı..i 

-· ~ ........... ~~..-
) Milli Şef'in 
f yurdumuzda 
· t ikler) 

• 
Reisicumhur Denizlide 

~ muhtelif temaslardan 
sonra Nazilliye hareket 

ettiler 
llmıi:1Ji, 30 (a.a.) - Rei 1-

cümhur 1snıet İni.mü, bu a
balı 9 da bura) a gelınişlf'.r 
\·e İ ta \onda ÇOJ( imi IJhbk 
bir halk kütlosi tamfıııB n 
"-ıırı;ıl:ınrlf.ıştır. 

ner g~idinde buluşup dünyayı 
bir müddet kendilerile meşgul 
~tmeyi bir siyaset an'anesi şek
lınde adet edinmişlerdir. Bu 
:mülakatlar İtalyan gazeteleri 
için yorgun düşen propaganda
larına yeni bir hanıle vermek 
Vesilesi teşkil eder. Almanya da 
düşkün müttefikinin günlünü 
almış olur. Fakat bu dcf a Ame
lika Cüm'tnır Teısi Roosevclt ile 
İngiltere Başvekili Churchill 
bütün Alman • İtalyan mizansen 
lerini gölgede bırakacak bir ye
nilikle Okyanuslar ortasında 
romantik bir sahne içinde bulu- ~kumnııdanhk meydan mulıa.rebeshıln 19 uncu yuaönümtı münasebeUJe dun 'l'nllsım ıneydn.nmcta yapılan gt-çıt J"CSJJllnden bir kaç intiba . 

§up üç gün üç gece baş başn =:-=-=ı '' d l · ı ı e • • 

ımm Şef hurada lmldıldarı 
iki saat 7.arfmdu hiikfunet 
da.in~:iııi ve onu miitealdlı 
diı!er müesseseleri gezmişler 
\"e kaz:ı.lar«lnıı gelen he~ et.
leri lmhul eylemiı,ler:dir. 

feı~k~~;;~at~~ ~u:ıı::rrı: ............... ~ ...... ~, r u a r ı mı z mı et ı m ı z ı n 
~;e;ı~~~~~k~~a~:~ik~ ~!: HüRumet 1 

~~~;iCŞii:~~~~ orduyu ,ı göz diktiği a~i l temi-na ttır,, 
lt.-isiciimhur İnö.IJ.Ü,p N:ı:ı.11-

liye nftıook :tize~ S!l!lt 11 d 
l!ıChrimizddn ayrılmışlar ve 
hallmmzın se\'~ tcmhüro
itle uı~urlamnışl:u1lır, 

ne tertibatı ile bir mülakat ha- tebrik etti 
:tırlamak ve dünyanın nazarl~ı • 1 
nı kendi parlaklıklarına celbey- Mareşal, Başvekilin 
lemek bir vecibe teşkil ediyor- ziyaret ini iade ederek 
lardı. 

1
1 

Onun için artık modası geçen ordunun teşekkürlerini 
Breruıer geçidi bu müstesna bildirdi 
nümayiş için pek sönük görün- Ankara, 80 (a..a..) - 30 
dü. Geniş Rus topraklarındaki a,.,rııst.os zafer bayramı mii-
muzaffer orduların karargahla-
rı daha şa'şaalı bir mülakat nasebetiyle bugün ı;aat do-
tnevkii vücude getireceği düşü kll7.da Ba~eldl Dr. Refik 
nüldü. İngiliz - Amerikan şefle- Saydam GeDt.>lkumınytı. gi-
ti üç gün mil bir arada kalmış- derele Gooelkuımay Ba.~jkanı 
lardı ? Alman ve İtalyan şefleri Mareşal Fevzi Çakınak'ı 
bunu dört güne çıkardılar ve re-
koru kırdılar. Etraflarına da Cümhuriyet hükfımeti namı-
.Amerikan ve İngiliz partönerle· na te brik etmiş ve hüküm.e-
ri gibi bir çQk da askeri ve dip- ü:n olduğu kıadar Türk mil-
lomatik Ml }topladılar. letinin de şanlı on1nsun.a her 

Maamafih l.tw; r;octmelidir ki . · . . ı 
tnülakaüır ü- n sih1rlıerneı:ıi is - . vakıt ıçın tam ITTinvenmı u, ... 
tisna: edilirSC' erek sahne ter- yid flylemisür. Aııkıırada bu-
tiba"u, gerek l'lakntı takip e- lunSD. w Jdller ve vel<alet 
den rcsnil' tepl}ğin muhteviyatı müstışı.rla.n da t.ebnl<i t ta 
itibar1le hw Şeye kadir dikta- buluıımnı;lardır. Saat 9,30 
l~rieu.. pin türlü kapılarla bağlı da Mareşal l <'e\ 'Zi. Çakmak 
,J;e ~afi~ sruahiyctli de~ok- nru_svekalete ~1ere1< n....,ve-
rasi ~!len kadar parlak bır ış "'. a--ı 
.~rewediler. Müşterek Roose- kile ziyaretini inde etmi~ \ 'e 
-çevclt ": Churchill beyannamesi ordunu'n t.cşekkürlerini sun-

"'Ve ~ maddesi yanında Almnn - muştur. 
İtalyan resmi tebliği sönük ka- 1 ~M11eM1eM1M~e:Mt.ıMMIHH~~Mf~ ... 

Büyük ba~ramı~ız bütün yurdda içten gelen 
coşgun tezahüratla kutlandı 

Dumlupınarda • Ankarada ve 
aziz şehitlerimi- Milli Şef orduyu tebrik ettiler şehrimizde 

Zı·n hatır~ Si Ankara, 30 (a.a,) - Zafer bayramı münMcbetile, reısıcum- yapılan 
c hur l\lilli Şef İı;root lnön;.i, on1uya ~..;a.ğıdald telgrafı göııdenni~ 

ıd ~~: 1 ani 1 Mareşal I<'«·vzi Çakmak gtmelkurmay ~ltanı : Ankara • 
• 

merasım 
Afyon. 30 (a.a.) - Zafer bay Zafer bayramını komutruılamnı7.a subay ,.e erl~rimfae tcbril< &- ! B"" ük" af . 
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d · '.l'a ·ı · t ~ da d.. ·· · .t dal • lıkla uy z enn uncu ''ı < o-
19 Ylldo··nümü mü cnm. ıı •i, v:ı an ugnm Ul}UD('(,'SIZ " t.' ' :u· ve sayısız nu··mu" bucru··n b'u'tun" "Urd ı·çı·nde 

ramının uncu - Sonu sayfa 3 sütun S de) ) ı-. J 

nnsebetile bugün Dumlupınarda - - her sınıf halkın işitrak ettiği en 
Meçhul Asker abidesi önünde bil 1 içten tezahürat ile kutlanmıştır. 
yük merasim yapılmıştır. Mera- Bu münasebetle askeri garni -
simde mebuslar, Afyon ve Kil- zonlarda geçid resimleri .. aml-
tahya. valileri, Afyon askeri mış ve <Yiinün büyük önemini te 
mıntaka komutanı, umum jan - barüz ettiren nutuklar söylen-
darma komutanı muavini, Af -
yon belediye reisi, vilayetler mu 
rahhasları, ajans, matbuat ve 
kurumlar müesseseleri, yüksek 
tahsil ve İstanbul Üniversite 

Sonu sayfa 3 sütun 3 de)) 

r 
(Sonu aayfıı 3 aiıtun 4 de) L. 

DonbJi, 80 ( n.n..) - Bu
~in şc!ırinili.i şereflendiren 
n•i iciimhunımuz ve Milli 

ı.:•föni• ismet İnönü, Denizli 
(Sonu sayfa S sütun 6 de) 

Eden'in nutku 
"lngiltere ve Rusya T ür:· 

mülki temamiyetine hür
met ederler ve her t üriu 
yardımda bulunacaklardır 

Türkiye harpten sonra entai
nasyo~ al işle r de mühim rol 

oynayacakdırlar 
Covantry, 30 (a.a.) - Hari

ciye na?.ırı M. Eden, bu akş:ım 
burada bir nutuk söylemiş ve 
bu nutukta harbin bir çok mü
hiın safahatına temas eylemiş
tir. 

(Sonu sayfa 3 siilun 5 de) 

lıyor. 
Alman kaynaklan İngiliz ve ~-m•m•••••••••••••••••m•.-~I 

Amerikalıların 8 maddelik be- 1 d b 1 
yannamesini tezyif için ellerin- r Yaazann : Ca. Syk! sa a n C 1 a

3 
r den gelen gayreti sarfettilcr. 

Fakat bütün fütihznl.ır, hatta 

HARP VAZiYETi ] 

, Şark harekatının hususiyetleri 
bütün kaba kaba sj)ğıneler o 
beyannamenin yaptığı tesiri 
izaleye kafi gelemezdi. Çünkü 
İııgiliz ve Amerikan devlet 
adamları c<3cbiy~t yapmıyorlar, 
öyle şeyler söylüyorlar ve öyle 
ta~hhütler altına giriyorlardı 
ki ayni sözleri Alman ve İtal -
yan şelieri de tekrar edemedik
leri gUn bit:nraf dünya efkarı 

· umumiyesi nazarında davayı 
kaybetmiş ve haksız rnevkie 
düşmüş olacaklardı. Bunun 
içindir ki Her Hitler ile Sinyor 
Mussolini arasında yakında bir 
mülakat vukua geleceğini ipti
da bir şayia şeklinde ga?.eteler
de görüldüğü zaman iki şefin 
bütün dünyaca büyUk bir ehem 
ıniyetle karşılanacak beyanatta 
bulunacakları akla gelmişti. 

Bu intizar boşa çıkmıştır. 
Maamafih kabahat ne Hitler

dedir, ne Musolinide. Çünl·ü İn
giliz ve Amerikan diplomatik 
hücumu hakikaten dahiyane 
idi. Alman ve İtalyan diplomais
leri için buna icap ettiği gibi 
cevap vermek ve darbeyi kar -
şılamak imkansız bulunuyordu. 
İngiliz ve Amerikan dıplomatik 
taarruzunun dünyada onlar le
hine husule getirdiği iyi tesir-
1~ hü1dimsüz bırakabilmek 

Vasmm; "Buşir".de - At sırtında dolaşan konsolos - Smlan bile 
malınım bir diyar - Vasmus i~i Fa.~ konu~.uyor ; J<'arisi ~r-, 
lcr okuyordu - Yavaş yavnş kudsilcşen Ahnan konsolosu - "O
nu h('orkes twurl ... " - Zahir JıanGaza.nferüssaltu.n'a. ile ahbaplık 1 

Maarnafih mücadele evvela 
çok sürmedi. Vasmus Buşiri 
terketti. Hatta bir daha o taraf 
lara gelemiyeceği zannını uyan 
dırarak çıktı, gitti. Bununla be· 

için Mihver devletleri de: 

rabcr 1913 senesinde, yani Ci
han harbinden bir sene evvel 
o Buşire bir kere daha geldi. 
Bu defa !ram daha iyi tanıyor -

(Sonu sayfa 3 aUtun 6 da) 

hürriyet ve istiklal prensibine 
hürmet düsturu dairesinde bir 
sulha Almanya ile İtalya nasıl 
razı olabilirler? Bu akla sıga
cak bir hareket midir? 

İşte bundan dolayıdır ki Füh
rer ile Duçe bolşevik ve demok
rasi tehlikelerinin ortadan kalk 
mnsile dünyanın nail olacağı 
nimetten bahsetmekle iktifa e
derek 8 maddelik İngiliz Ame
rikan prensiplerini sanki hiç 
duymamış gibi davranmak za
ruretinde kalmışlardır. 

Resmi İtalyan ve Alman teb
liğinde dikkat i celbeden başka 
bir fıkra var: İki şef araların

1 
Rei icümhunmıuz Milli ~f İnönii'niin. Ha,•u Kunımuımn }~inws
ıut'fulii tesisatını gezdiğini hildirnıi~tik. Uesınbniz :ımm Şefi -

mizin bu tctkiklt.'rini Uııshit C(liyor. 
~,,,_.,..,..,. 

Şarkta cereyan eden harekat, yakın ve uzak 
tarihdekilerdeA cok ia rklldır ve büyü;\ 

hususiyetler arzetmektedi r 

C 
YAZAN: """\ 

Em ekli General Kemal /{o'"er 1 . _J 

ediyorlar. Böyle bir hareket pckl J~~~.._....., "7._..I Yazısı ikinci sayfamızdadır 
tabii iken ve kimse bunun aksi- y d , , :===================::::;::;;-::;.~ 
ni bc'kıemezkcn iki şef neden a rı.n an ıtıba ren 
böyle bir teminat vermeye Jü-1) .JV'v~ .. .,vvv.,,, vvvvv.. ı lealar var. Yalnız bize t aalluku 
zum hissettiler ? Acaba İtalya - ) . f 1 K R A olan bir nokatda ta.mamil~ y a-

. ~ - .. f . b. Muhterem karılerlm ize, sonba · ı mldıklarını gördüm. Eski bir nın gevşıyecegı ve mun erıt ır, 

sulha meyledeceği yolunda bir ha r neşriyat ~rooramımız ara- B 1 1 ktaşla dost sıfatile dllzeltrneği vazife 
istidad vardı da son mülakatta , cında, vadet~~; olduğumuz t.~f- u nar mes e • bildim. Tamamile yanlış nokta 
b .. _ .1 . rlkalardan bırıncısı oııın ve us - §Udur: (lran hadiseleri dolayı-

unun onune geçı meye mı ça-ı t d Hü • c h"" v 1 ' 
l ı t ? B r k d b a aeyın a 1

"' a çının • ,.. sile Türk umumi efkarında bir 
ışı ınış ır. u ı ra an u ma- k 1 · ı d l li 1 il rımıza samını 1 1n nayı mı anlıyacağız? a emı 0 m ze çevr on: giliz düşmanlığı peyda olmuş 

lfüseyin Cahid YALÇIN f ham ediyorum ve bu düşmanlık gıt ajde art.ı-

h I• r ta {' • e yormuş. Birçok mahfiller( bu - ~-- •:4)ıy düşmanlık açıktan açığa l\ınu-
Fr;-nsaya ihaı1et şuluyormuş. ) 

eden ndnmtar Yazan : Aka Gündüz Türkiycde böyıe birşey yok-
scrıevha11 siy:ı i , ibret verici ve tur. 

"Bizim de bir karış toprakla 
gözümüz yoktur, biz de her 
milletin irade ve rızasına hür
met ediyoruz,. diye bilmeli idi
ler. Bunu söyliyebilmek onları 
alem nazarında çok yüksek bir 
mevkic çıkarırdı ve aleyhlerin
deki bütün şüpheleri ve hücum
ları bir an içinde malı vederdi. 
Fak~t bunu diyince de artık 
A\Tupa haritasını istendiği gibi 
yeniden çizmek, dünyayı paylaş 
mak ve Avrupa ile Afrıkanın 

başına geçip yeni nizamı çürüt
mek dava.<nnı takibe imkan kal 
mazdı. Harbe başladıktan , bu 
kadar kan döktiikten ve millet
lerinden bu kadar fedakarlık 
istedikten sonra biltün davaları 
yarı yolda bırakıJ> her milletin 

daki görü.5Illelerc zafer elde e- 30 Ağustos çekilişinde 
diilnceye kadar ht;r1?e. de~'am kazanan numaraları ikinci 
etmek arzusunun hakımıyetı nl-
tında. iştirak ettiklerini temin sahifemizde bulacaksmız 

:fevkalade muhim lfş:ıııt serisini Türkiyede hiç bir millete, dev 
nc•şre b:ışlıyon.ız. Bunu sırasilc Bulgar matbuatı, İngiliz-İran lete karşı düşmanlık yoktur ki 
diğer tc!riknl:ırıınız m kip ede- hadiselerini tahlil ediyor. İçle- kuvvetli bağlarla anlaştığı müt-
ccktir. rinde çok yerinde, dürüst müta- (Sonu ı. yfa 2 .ıtun s de) - - ---
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Pazar sohbeti 

... rsu rogramı 

f 
naet hnzırlıldan - Eski süruıetç.ller- llo' kabazlar - fnziye 
~ bir san'.at - U tı knn:ırya, Çiçekçi oğlu - 1 nrağöz 'c 

özeiiler - Düğiin C\ind lı:ızırhi - Sünnet dini bir merasim-
lr - Curcunada kaybolan feJ')·at- Bilscydinı kestiımczdiııı! -

Oönlü il lclmıedin sünnet düğ;Ün.il - Illzlar tığasınm ~i -

.Ankara, 30 (Husu.si) - Da
hiliye vckfileti iki sene maiyet ' Ram.bük demir ve çel.iK ful). 
memurluklarında sitn.jlarını ik- rikalannda istihsal edilen ham 
mal eden siyasal bilgiler ok\llu naftalinleri tasfiyo ederek iyi 
ve hukuk fakültesi mezunlan - evsafta naftalin elde edilmesi 
nın kaymakam. olabilmeleri için Sümerbankça karur verilm.i8tir. 
4089 numaralı knnuna göre altı Bu husustaki hazırlıklar ikmal 
aylık bir kursa. tabi tutulmaları edil.miş olduğundan fabriknnııi 
icab etmektedir. Bu hususta ha ıinşası bu ay içinde mUnakasaya 
zırlıklarınn. ba.~yan Dahiliye ve çıkarılacak. Kara.bük demir ve 

Kazanan numaralan 
bildiriyoruz 

Milli Piyangonun 30 ağustos 
941 çekilişi dün İzmir Enter -
ınasy-0nal Fuarında saat 19 da 
çekilmiş Ye bu çelôlişi kalabalık 
bir halk kütlesi takip etmiştir. 

\. ocukbnıı sünnet nJ'.ka.dlislan - Pala.bıyıklı ·· t ~ .. 
cu!dan - "ulm.V\-adan lmlı.b.lar! 

l Yazan : R. C. U. ı 
Bu çekilişte kazanan numara\ 

1nrı aşağıya yazıyorum: 
40.000 lira nmna.ml:ır 

C beş gündur fi kos halinde 
ol ~lık gun geçtikçe daha 
zı~ tebarüz edıyor; e,zo dosta 
hım ı, akrabaya. okuyucular 
gön riliyor, tezkercler yazılı
yur ' her tarnfa. koştunılan ha 
berleı n neüceleıi yine o~·le ku
lakta kulağa fislanıyor. 

Büt m bu t dbirler, bu ihti
ya t1 ır sünnet olacağı küçük be
Yf' duyurmamak içindir. Allah, 
kımın varım bağışlasın. Ananın 
babanın tekne kazıntısı bir tek 
evlUdı ! Çocuk korltsun d.ı, dağ
lara taşlara sıracalar mı çıkar
sın? 

Burada tıbbın, fennin, doktor 
!arın işe karışmağa pek o ka -
dar hakları yoktur: bu cerraJıi 
am liyeyi sırf tecrübenın verdi
ğı salahiyet ve emniyetle sün -
netçiler yaparlar. 

O zaman lc:;tanbulda üç tane 
tanınmış sünnetçi vardı: Halep 
li, Hacı Fidan, Knrlovnlı Os-

1 man. 
Bunln.nn her birinin kendij 

icatları olan yakı, merhem, toz 
gibi bir nevi (ispesynlit) leri 
vardı. 

Sünnet bahsinde şehrin en 
büyük cerrahı doktorları bile bu 
hudayi nabit operatörlerle re
kabet edememişlerdir. 

Bi?.de sünnet, Müslilmnnı hı
ristiyanda.n ayıran d i n i 
bir iı. y i n demektir . İs
lim f ı ıt r at ı üzere <loğan 
bir ç~ğa tsr hüviyetınin 
tesbit edilmesidir. İsliun çocuk
l&nmn Musevilerde olduğu gibi 
d ğar doğmaz sünnet edilmeme
lerindeki hikmet de budur. Müsl 
lüman çocuğu, bu mnnevi hii'ati 
giydiğini az çok tahattur et
meli. 

- Hangi sünnetçiyi getırte
ceğiz? 

- Bilmem. Halebliyi mi ge
tirstsek? 

- Komşular geçen sene Hacı 
~ çağırt.mı ardı. 1 

- Bizim birader Karlovalı 
nı pek mctlıediyor. Onun 

kır.mızı tozu iki günde ycrayı 
kurutup pir - ü - pak ediyor
muş! 

Hazırlıklar ilenlediği için ek
seriya çocuk evden uza.kin tın
lır. Boğaziçi, Erenköy gibi semt 
lerde oturan hısıma, akrabaya 
gönderilir. 

Bu milddet zarfında Mercanı 
yokw;unun başında. Rıza paşa 
arsasınd yalıudi hokkabazla-! 
nn esnaf kahvesine gidilir. Ya
scfinoğlu, Çiçckç1oğlu, usta Ka-1 
nary ile görüşülür. Pazarlık 
edilir, bazı düğUn sahipleri bah 
~işe müsaade etmezler; ona gö
re fiyat kesişilir. 

Bugün yoksuzluğunu pek acı 
surette h i s s e t t iğ i -
miz hokkabazların sünnet dıi -
ğ:{inlerinin t u z u, biberi 
idı. Yeni nesle bunu anlatmak 
içın bırı!2 tafsilat vereyun: 

den sırtından kapıp tekrar ba- .kfileti vali ve kaymakamlardan çelik fabrikalannda istihsal e- 4909 
şuıa giyecektir. Hokka.baz hü- kurs proğr.amınm neleri ihtiva dilen ham naftalinlcr bu :f.n.brl-

etmnrı" !azını~ ....... vu~ .. : sormna _ ı 10 ntuı. nerini bir masa. başında yapar, """ 6~"" ~ katla tasfiye edildikten sonra .vuv 
masanın dibinde zenblllerlle tur. Gelen cevaplara göre kurs piyasaya çıkarılacak. Buradaki 257314 - 353932 
bdrdaklnr oturur. ($irkaf) tabri programı hazırlanacaktır. saf naftalin istihsalfı.tının btitün 5.000 lira lmzumın mımarnlar 
edilen eı çabukluğunda bardak- Mahkumlar nafia hjz.. memleket ihtiyacını karşılaya _ 43391 - 277237 - 281363 - 352777, 
lann büyük rolleri vardır; fakat I cağı tahmin edilmektedir. 2.000 lim lmz:uıan numanıhr 1 
bunu kimse bilmez. Zaten onla- met erinde çalıştırılıyor ~ Son dört rakk.ami 6052 ile biten 
ra asıl vazifeleri haricinde bir Ankara, 30 (Hususi) - Na-

8
. 40 bilet 

rol verildiği zannı hasıl olması fıa vekfıleti iki seneden fazla. 1 r s~y· ~ '' s~t' cı 1.000 lira kn.mnan nurnar::: far 
için ellerine birer tef verilmis-1 mahkfımiyeti bulunan mahkum · U Juı U 1 Son dört rakkamı 2297 ile biten 
til'. Masanın üstüne avadanlık larm şose inşaatında çalıştın! - t • • ı d 4o bilet 
Jar dizilir. Bunlar bir şakşak, maları hakkındaki hazırlıklarını me resını ya a a 1 500 lira kazanaıı numaııabr 
kenarı tırbllı tabak şeklinde tatbik mevküne koymuştur. 1 Son dört ra.kkamı 1188 ile bi -
iki Lç teneke, bazı evlerde kon- Vücudu çalışmaya müsait 250 Beyoğlunda Y enişclıirde 35 ten 40 bilet 
solların önünde sigara iskem- mahkum Geliboluda şoşc inşaa- numaralı evde oturan Mincrva Son dört rakknmı 8705 ile bi· 
lelerinin \ızerine konularak tab tına başlamışlardır. Ankaraya adında bir kadın epeyi milddet- ten 40 bilet 
la gıbi kulhınılan büyük bir de- gelen haberlere göre bu hare _ tenberi o civarda seyyar satıcı- 100 lira kazanan nunu.r.ılar 
niz böceg-ı kabumı ile asıl bu ketten çok iyi neticeler alınmak 

1 

hk yapan Vartan adında birisile Son üç rakkamı 379 ile biten 
b' metres hayatı yaşamak .... .:1·-. 400 bilet ince san'atın rilmuzunu teşkil tadır. ı.uuu-

ederek ona ismini veren üç ta- Nafıa vckfıleü Geliboludnki Vartan son gUnlerde işsiz knl 10 lira Jmrnrnın numarala.r 
ne hokkadan ibarettir. eldbi takviye etmek maksndile mış ve sık sık kadından parn Son iki rakkrunı 64 ile biten 

San'atkarlar yerlerine geçtik- 150 mahkfımun daha bu mınta- çekmeğe başlamıştır. 4.000 bilet 
ten sonra evvela çırak ellerini kaya sevkine karar vermiştir. Nihayet Minerva burulan yıl- 2 lllb lmzanan nuınarnlar 
açar, gözlerini knydırnrnk, du- mış ve evvelki gece artık kendi- Son bir rakkamı 4 ile biten 
daklarını kımıldatarak sözde 1ktisat vekili Ş3hrimize sine para. veremiycceğini söyle-140.000 bilet 
bir dua eder; ondan sonra bir gelecek mıştır. Vartan bunu, Minerva - Son bir ra.kkamı 8 ile biten 

- ·· b ş1 nın kendisinden ayrılarak baş- 40.000 bilet ikramive kazanmış-
curcune a nr: Zonguldak ve Kara bükte tet- , k · • Çırakla ynrdaklnr ellerinde - kiklerd b 1 1 asıle ya.şayacagı şeklinde tef - lardır. 
ki tefleri büyUk bir gürültü e u unan ktisat vekili 1 sir etmiş ve kendisini evveli döv ~ 

k --L ttc 1 k b' Sım Dayın bugünlerd~ şehri - dükten sonrada ağır surette bı- IFJKRA. 
~ nralAU\ sure ça .ara ır mize gelmesi beklenmektedir . çakla yaralamıştır. • 
g-.ı.zcl tuttururlar, bır yandan İktisat vekili knlacagı· mu"dd t y-~·1-- tehlik li ı 
da usta, böcek kabuğunu öttü- rfı d '---· ~'kiklerd e 1 ucuı<&.1ı e · o an kadın 

.. B u· d'.d"kl" .. "it·· za n a UöU te:ı. e bulu- hastahaneye kaldırılmış, cıarih rur. u gazc ı, u u u guru u nacaktır ak la tr 
nıasında usta birdenbire teneke =-=-::.........-=·===========-:Y:=:a=n:m::::ışı::.:_:·======= 
tabaklan çırağın elindeki tefe 
çarpar. Külah kayar, tef yu
varlanır. 

- Amma benim pehliva-
nım .•. 

- Buyyur ustaacim ! . 
ile muha ere başlnr. Çocuk
ken bu muhaveredeki inceliği 
anlamazdık. Hazır oovaplıkla
rilc meşhur olan İstanbul yn
hudileri muhavereleıine o ka
dar ?.arifane rümuz, kinaye, ci
nas kanştınnışlardır ki yaşlı
lar, hokkabazlnnn hünerlerin
den ziyade muhaverelerine ala
ka göst.erirlerdi: bu muhave -
relerin ayn ayrı isimleri var
dır: ieselii bir (dalyan muha
\.Cresi) hatırla.nm ki bunu sa -
natkarlar yalnız erkek meclisi
ne hasrederlerdi. Hokkabazlar 
da süzgüzelliği hüneri bastı -
rır. Zaten biz TUr:kler her j 
şeyden evvel cinnslı, g ü z e l 
sözlere mecllıub o J d u -
ğumuz için Karagöz orta o -
yunu, hokkaba?. gıbi eglencele
rimizde en ziyade bu cihete e
hcmmıyte \.ermişizdir. Hatta 
hfıliı. tıyntrolarımızda artistle-ı 
rin tulfıata kaçışlarını da ben 
buna hamledıyorum. 

Usta Kanaryanın diline vir
dettiği "ne sihirdir, ne kera
met; el çabukluğu marifet,, etim 
lesin 111.bT.lcn herkes bilhassa 
kadınlı:ı.r, ustanın ikide birde 
üflediğ •, X.ek kabuğuna büyük 
bir kudret atfedeı-ler ve hokka-, 
bazın vöz 00.ğoh~nı bu bonı -
nun kerametine hnmlederlerdi. 
bugün bu bu in..:e snn'atkfır
lar tamamen muzıye karışmış
lardır. O mükemmel cinaslı mu 
haverelerinin zapt.edilmediği i
çin olacak izi bile kalmamıştır. 

Hokknba1.dan sonra Kara.göz 
sünnet düğünlerinin lllzumlu bir 
numarasıdır. Bwmn için ekse
riya katip Salih arnnılırdı. Fa
kat zili - i - hayal oyununa me 
raklılar, son zamanda Sandal 
Bedesteninde telllit.llık eden ı 

Şark hare at mm h susiyetleri 
191~ a. Ruslar bliyük kuv-1 dan ve arkasından vuruyor ve 

vetI~rıle ~rki Pı:nsya cephcsin- anayurtla irtibatıda kesiyordu . 
de sıklet merkezı y~pmı~lard!· ı Frıansadaki macerada ayni bas
v:. ~~~n _t>nva~nn m~tt;efıklen- kının dehşeti karşısında az za -
run vukunu azaltmak ıçın, ta.ar- manda hitama ermişti. Hareket 
nıza da gcx;nı 1şlerdi. Her iki ve manevra kabiliyeti, ates ÜS· 
hasım orduau da bugünkü ile tünlüğü zaferler doğurmuştu 
nisbet götürmiyecck dun bir Fransız ordutan ise, Me.jinoruı: 
harek.et ve mruıevra kahıhyetın- Alplarda, bihareket, intizar va- ı 
de ?diler. Bı..ıımnla beraber, Al- ziyetinde idiler! 
ma!1 ordusunun .manevra kud : Alman _ Rus cephesi, öte.ki
reti ve sevk ve ıdare mahareti, lerle mukayese olmıyacak bir 
bu cephede Mıazorıl~r, ~a~nen- P"ellişliktedir. Rus ordusu da, 
bergler yara~ya )! etmışti.Çar hareket ve manevra kabiliyeti -
orduları, ~~bu~ten mahrum , ne büyük bir mevki vermiştir . 
hareke.t .k:ıbıh~•eti bakınıındnn - Bu ordu, muharebeye mecbur 
da ~erı ıdı . .tkı meyda? muhare- edildiği her yerde k.anamakt.an 
besı, bu ceo~cde har~ın muımc:ı- çekinmemiştir, fakat, biiyük 
dera~ ta~ , edebılecck b~ kütlelerini kaptırmamıştır. Gcr
~~!ycttc ıdı. rann.enbe~g, bır ı çi, tevali eden musaraalarda, a- j 
donum nokta~ teşkil edıyordu. ğır zaviata uğramış, arazi feda-
•. Po~o~yada.k! :Afmnn m~vn.ff.:a.- karlığında bulunmuştur. Fakat, 
~~etinin haID:il~ o~ak bır n.teş hareket ve manevra. ka.biliyetin
sıklet m~rk~zının mu~~fua h!7t- den istifade ederek, oynak mu
tın~n aenlennd~ teşkilınde 0 os- harebcler yapmak imkWılan n
teıilen kudrettir. Polonyalı, na. ranııştır 
zarında çok kı~etli toprağın Bu nı~sarant metodları, yıp-
her ~nn.~ını mü.d~aa etmek ratma mahiyetindedir, zaman 1 
kaydile kuvveUen.nı serperken , kazandırır, geriden beslenmeye 
taarruz ord~u, hınte~l~ntta ce- fırsat verirler. Almanlar, kfıh 
henn:ınter vucude ç-et~nyor,. cep &ırada, kfi:h burada. cereyan 
helen sarsıyor, panik ika ediyor eden her çarpışmada bir Tan-
duBe. lç'k d .. . . nenbcrg darbesi tesiri görüyor

. ı. a ~ muttefiklerın t~ ıar. Hakikatte bu hamleler, 
ettiklı;n .mudaf ~ duvarları Dun henüz 0 şıddetten azadedirler. 
k~rk .ıstika..rnetinde ve yıldırım Bclki, bu muharebeler silsilesi 
sura.tile s~p~an kama, bu top- Rus muka\·emetı. eritmekte • 
rakla.ra surüleıı orduları yanın- dir. Ancak, Rus 01 dusunun tec

• hizatınui ve talını ve terbiye -
vi üniforması demek olan açık sinin mükemmeliye::ınede daya. 
mavi entarisini başına da asa- nan mukavemet kudretinin kı
bası kısa üstü yassı tablalı, iş- nlmadıt;'lllı, bir şehir soknklann 
lemeli serpuşunu giymiştır. Ço- da niinlerce devam eden boğuş
cuk sünnet olacağını bilir, fa- mala.rda isbat etmektedirler . 
kat ne zaman olacağını bilmez. Merkezde gene mukabil taaITu

Bulgar meslektaşla
rnnıza sam·mı 

bir ta siye 
(Başı 1 inci sayf ) 

tefiki İngiltereye karşı olsun. 
Türkiye ancak karşıla.şncağı 
düşmanlıklara karşı mislile mu
kabele eder. 

Bilakis İngiltere ile aramız 1 
pek mükemmeldir. En bedbin
Jerin bile görüp tasüik edecek- 1 

leıi derecede mükemmeldir. 
han hadiseleri dolayı.sile Tür

Jriycde İngilizlere karşı düşman 
hk değil, acı blr teessür uyanmış 
tır. Dost lranla müttefik İngil
tere ve dost Sovyetler arasın -
daki hadiseler bu şekilde tecelli 
etmemeli idi. Bahusus biz İran
la kalb kalbe yaşayan iki kar
deş milletiz. 

Teessürümüz ancak bu çerçe
ve içindedir. Bu çerçevenin de 
manası bizce büyüktür: Yeni 
Türkiye hiç bir milletin tamam
hğma, hürriyetine, istiklfiline 1 

karşı edilecek tecavüzü hoş gör 
mez. Milletler için bu ilç mu -
kaddesenin nasıl elde edildiğini 
asırlarca süren acı tecrübeler ve 
henüz kurumayan kahraman 
kanlarile öğrenmişizdir. 
Arkamızdan bir tehlike, yanı

mızfüın bir tehlike diye saYıkla.
dığımız hiç birşcy, hiç bir endi
şe yoktur. Sadece temiz kalple
rimizic her millete ve her mil
letin bütünlüğüne karşı saygı -
llill'. sempatimiz vardır. 

""cessürümüzü bunun için a
çıkca ve dostça gösterdik. Karşı 
tarnt dahi bunu bildiği için elem 
ı~y-;mizi makbul, mnkul görerek 
tcmınat verdi. Darılmadı. 

Bı7. yalnız kardeş İran hadise
leri içinmi müteessir olduk? 
M:is.Lakil Çekoslovakyadan, müs 
takH Bulgaryaya ve niha) et 
ın~hıtakil Yunanistana kadar 
b ı;ın benzer hadiselere uğrayan 
larn karşı dn. ayni samimi tees· 
sürü duyduk. Halada duy.mak
ta.y.z. 

rOKUYUCu-ıımıız::::::... 

/YOR Ki: 
Muhtemel bir kaza 
hakkında belediyenin 
ikkat nazarı çekiliyor · 

Fatih Çarşıımbıısının Sultan 
Selim camlı kar§ısında bulunan 
Çukurbostanın her iki tarafın

dan geçen caddelerin birer t:ı· 

rafları bostanın duvarnız olan 
kısımlarına isabet etmektedir. 
eu duvarsız olan kııımların de• 
rlnll61 do 15 metreyi bulmakta-
dır. Vazlyetın bu tekilde oluıu 

her An bir kazayıı sebeb olabile· 
cek bir haldedlr. Bostanın cad· 
deler üzerinde duvarsız olan kı· 1 

sıınlarının birer duvarla kapa· 
tılması her hangi bır kaunın 

bulmnsına mı muhtaçtır1 Gayyur 
belediyemizin bu İ§ canla b:ııla 

bır in evvel yaptırmasını umu• 
mun menafii namına rica eder 
ve bu cihctın gıızetenlzın günluk 
nıı§rlyntı meyanına lthalıle cem· 
timiz namına hııyırlı bir ıı olaC41· 
ğından alAkanızı dıler ve hiır· 

metlerlmi sunarım. 
lıtoınbul Fatih Çarşambacında 
oturan okuyucul:ırını:r.dan 

Refik Ergin 

"Tas· iri Ef ar ·:ui,, i 
d niz y:.rşJ n 

Dün yapılan yarışlar 
çok zev -tli oldu 

Tasviri Efkar garetesi tara-' 
fmdnn tertip edilen 'Tasviri Ef
kar Şildi,, merhaleli kürek mü
sabakaları, dün Büyükdere ile 
Bebek arasında çok intizamlı 
bir şekilde yapılınışbr. Tasviri 
Efkar Şildi merhaleli müsaba
kalannda şekli, memleketimizde 
ilk defa tatbik edilmiş olmasın
dan yarışlar, büyük bir alaka 
cezbetmiş ve kalabalık bir se
yirci tarafından takip edilmiş
tir. 

Bayrak yarışı şeklinde olan 
bu yarışa, evvela Biıyükdcre 
ile Tarabya arasında tek çifte
ler başlanıış, Tarabyadan Bey
koza kadar iki çifteler ynnşn 
devam etmiş ve nihayet Bey -
koz ile Bebek arasındaki mesa
fede dört tekler yarışmışlar ve 
miisabaka nihayetlcnmiştir. 

'eticede: Galatasaray (B) 
takımı müsabaka harici üçün
cü ve Fenerbahçe takıım dör
düncü olmuşlardır. 

Bu yarışlarda Galatasaray 
15 puan, Güneş 9 puan, I<.,ener
bahçc 4 puan almrşJardır. 

Müsabakalardan sonra, Tns
viri Efkar Şildi, Galatasaray 
takımına verilmiştir. 

Bir ihtiyar incir 
ağacından düştü ö!dü 
Samatyada oturan 60 yaşla -

rında Arif adında birisi, evvel
ki gün, bahçesindeki incir ağa· 
cınn çıkarak incir yemek iste -
miş, fakat muvazenesini kaybe
derek yere düşmüştür. 

Bu suretle 6 metre yükseklik 
ten yere d~e.ıı ihtiyar vücudu
nun birçok yerleri kırılarak Cer 
rahp~:ı h::ı.stahanesine kaldırıl 
mış. dün sabah da hastahanede 
ölmüştür. 

Vak ya müddeiwnumilik el 
koymuş, cesedin defnine ruhsat 
verilmiştir. 
----o-

Yoğurt neden pahalı? 
Son zamanlarda yoğurt fiyat

larında gayri ta.bii bır yüksclİ.'1 
mü.şalınde cdilmeğc. b:ıştaınıştır 
G~en Eene bu aylarda kilosu 30 
kuruş olnn yoğurt bu sene 60 
kuru kadar satılmı!.kt .:ı r 

~~~~~~ 

alicin is i ba i 
Yazan : ULUNAY 

Dün gazetede olmdwn. ?isi 
liç sahilinin iki tarafında tsWl' 
bulun imar planı esası dnhilill~ 
de sanayi mıntakalan yapı!ıı. ..ıd 
cakmış. Hazırlanan planw.ı" 
nazaran sanayı mıntakası }lcı' 
iki sahilde Kağıt.haneden b:ışlt~ 
yacak İstanbul tarnfında Gs.f.l 
köprüsüne kadar, Beyoğlu tnrıı• 
fındn. Kabata..'}3. kadar imtid~ 
edecekmiş. 
Kağıthaneden Sütliceye ka. /1 

dar olan kısım ispirto gibi ço1' 
duman ve koku. neşreden o,ğıt' 
sanayiie ekmek mavnsı milŞ ~ 
tail maddeler, Sütlüceden G:ııt 
kör riisüne kadar olan Iosını d.'.l 
umumi çama; .ırha.nelcre, boyıı· 
hanelere kon:;e:rvc fobrikalal'l · 
na tahsis edilecekmiş. 

Halici böyle sanayi nuntakfiSI 
~~klıne sokmak doğru mu, de: 
gılmı bilmiyorum. Fakat me~ 
ettiğim bir noktn vnr: . 

(Nedim) in Sandabad'ı ya.ıtl 
bizim füiğıthane ne olacak? 

Arbk bundan sonra: 
Seyr-i-Sa'd abadı sen bir ket" 

re id olsunda gör 
Mısraı: 
Seyr-ı- Sa'd abfuiı sen bir fab

rika olsun da gör 
Şeklinde okuya.cağı? .. 
Haliç'in bu türlü olsun iın!ll1 

d~Unülmeden evvel halinin pelt 
periŞan olduğuna şüphe yoktu.~· 
Hatta büyük köorüdcn tii. Eytı· 
be katfar her iki sahil plii.ndll 
peşin haber verilen çok duıns11 
ve kokuya hayli idman kesbCt· 
miştfr. Hele Balat semtinin ysP 
tığı koku yalnız Hnlice değil 
bütün lstanbula }cifi idi. 

Fakat bu bakımsızlığı, pek ~· 
zun senelere rağmen hepiın~ 
muvakkat bir tevakkuf deVfCSl 
gibi teliı.kki etmiştik. Eski re ~ 
jimlcrin uyuşuk idarelerile ınc:" 
bele haline gelen lstanbulun bıl' 
gih esaslı surette imar edilece
ğini biliyor ve o ğünü bekliyor· 
duk. 

Şimdi açılan meydanlar, ge
nişletilen caddeler. sokaklarl~ 
projeleri gençliğ"imizden bC1'1 

hepimizin hatırasında mevcut 
tu. Birbirimize: 

- Ah şurası şöyle olsa. .. j\Jı 
burası böyle olsa. .. 

Diye temenniler yaparak. 
Çok şükür, şurası şö; le, blJfll 

sı böyle oldu; ve bu suretle bU· 
tün tahminlerimizin yavaş ya • 
vaş kuvveden fiile çıktığını gör• 
dük. 

Haliç için de temenni şeklind~ 
projelerimiz vardı. Mesela: !JO 
sahil istimlak ediliyor, karşılık· 
lı geniş nlıtım :=.-apıhyor, üstiin· 
de iki keçeli gazinolar, kahveler 
kuruluyor, Kıiğıthaneye kadar 
uzanan bu "peromcııad" dnıl 
tramvaylar, otomobiller geçi • 
yor, ziyalar iı;:Jnde pırıl pırıl ya· 
nan Halicin durgun sula.rnc18· 
kayıklar, istimbotlar, sruıdal yıı 
rışları... Ya hey! 

Biz Hnlici böyle düşünürken 
imar planının şimdiki şcldin~ 
göre biraz hayal kırğınlığına ug 
ruyoruz. 

(Nedim) in: 
Gidelim serv-i-revnnim yürU' 

Sa'd abada 
Diye davet ettiği canan banil 

çok duman ve koku neı:ıredcfl 
fabrikaların arasından KfığıtJıa·. 
nenin yolunu biraz ciiç bulacalt, 
gibi geliyor. Fakat belki ben ııcr 
şeyi yalnız zevk gözile gördü • 
ğüın iç1n haksızım. Şehrin sanıı· 
yi mıntaknsına da ihtiyacı vnr·1 

dır; bunu da takdir ediyorunı· 
Ve belki benim Haliç haldan ' 
daki fikrim, vaktile Hicaz de .J 
miryolu için (Cenab Şehabed • 
din) in: 

- Aman oraya demiryoltJ 
yapmayın. Çöle tren yolu ya:kıŞ
m:ı.z, deve kervanı yaraşır! 

Demesine benzer! 
ULUNANY 

Hokkabaz kumpanyaları bir 
usta, bir çırak ikide yardaktan 1 
mürekkeptir. Ustn kıyafet itiba 
rile h rkes gibi giyinir. Fakat 
çırak yakası, koUarı fnrveHi.lı, 
dallı güllü b a s m d n n, 
şimdiki pijamalara benze
yen bir esvap giyer. Ba
şının kel olması Aarttır. Sa
natı rının bu lüzumlu kusurunu 
tab'at onlardan esirgersc kafa
larını dipten ustura ile kazıtır
lar, çünkü Karagöz şakşırları -
nı andıran altı dar üstü geniş 
SCJ11UŞ kafanın ufak bir hare -
}{etle arkaya doğru kayacak 
ve artist bunu yere düşiırnıe -

Serçe Mehm tle, lzıcti tercih 
ederler. Bu ıkı an'atkür, katip 
Salih gibi beyaz ahncnin üze
rine kolis resmi yaparak, açılır 
kapanır perdeler takarak Ka
ragözün şahsiyetini lüzumsuz 
bil' yenilik ile öldürmemişler- f 
dir. Bilhassa İzzet merhum sa
natını o derece bcnimsenıişti 
ki tabü yaşayıçını;in bile lakırdı 
ederken mıragözi.in sesile konu-1 
şur "e onun gibi yumruğunu 

Hazırlıklar tebarüz ettikçe za geçildiği anlaşılmaktadır. 
onu bir helecan alır, yaramaz - Rus ordusu, Alman ordusun • 
lıklan hoş görüli.ır. Sanki vU· daki sevk ve idare muvaffaki -
cudünden ayırtılacak o deri par yetini göstennemek yüzünden 
çası onun bütün densizlikleri - de büyük zararlara uğramı7Jr . 
nin ~:efareti yerine geçecekmiş Bununla beraber bugün bu di
gibi herkes onu hoş tutar. renmelerini ise, genç neslin ye

Bu ıgıı ryad::ı..ki meslekatşla.rı -
mın yalnız bu noktayı bilmele
rini ve oa.c;ka. deUikodulnra al
dan!.nauuılannı tavsiye ederim. 

Yoğurtçular, süt fiyatlarının 
pahalılığından bahsetmekte ise
lerde Trakya miistahsiUcrinden . 
gelen maliımat Kidinların doğru IWV'V'VVV'V'V'VV'V .... 

olmadığını göstermektedir. Evvelce fraktan irana ---------------' 
1 
1 
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Yatsı lmsaıc 

Sünnet olacağı gün lalası ya- tinlmesine ve silah ve vasıtnsı
hut amcası, dayısı, ağabeyisi nın asrileştirilmiş olmasına borç 

:;;,__;:==::============~========- gönd::tiilmiş olan ticaret 
eşyamız memleketa ithal onu erkence gczmeğe götürür- ludur. 

ler. Bu müddet zarfında sun- Kızılordu, her mühim nokta- r 
ıleri geri hareket ettirirdi. 1 

Slinnet düğilnlcrinde davet
lileri eğlendıt"nelc icin ayrıca 
saz takımı da bulundurulurdu 
ve bunun için kemani Memduh, 
udi Af. t, kanuni Şemsi, hanen
de Ahmet bey, Astikzade Bo
ğos, lavtacı llıhrnndan mürek 
kep s:ı.z heyeti sanki bütün dü
ğünleri inhisar altma almış gi

netçi, hokkabazlar, saz ta.h,mı yı, müdafaadan sonra bırakmış 
eve gelmişlerdir. Hanım sinirli- tır. Mütearrız da bu anud mu
dir, efendi ufak bir noksan kar kavemeti teslim ve takdlr etmek e o,~ ..... - a gez iş, be 

ak isteyen po 
il çağırın!"dem·ş. 

şısında kıyametleri koparır. tedir. • • • 
ı ıçerı so 

ere " ana o omo 
Evdeki bütün kadınlar o giln Rus cephesinde, knt'i netice
için (kaç, göç) kaidelerini ha- ye ileten büyük bir yarma ha
fifleterek, erkeklerin arasında l nüz müyesser deı:rildir. Voroşi
bir baş örlü ile dolaşırlar. 1 lof, birçok zayiattan oııra or -------ı=-=ı~------

bi idi. 
• • • 

Hiç bir şeyden haberi olma - dwnın sağ h-ruıadııu kunnn.k 
yarak düğün evinden uzak bir ve Leninenıdı elden çık1rma • 
yerde lalasının nezareti altında mak üzere ordusunu tertiplen -
akrnnlarile oyuna dalan çocu - dinnekle meşğuldür. Budiyenni, 
ğa evden biri koştw-ulur: ' taanı.ız ordusu gerilerinde bir 

- Küçiik bey.Kandilliden tey tehdit yuvası yaparak, ordusu

Beylerbeylndc Abdullah a ma· 
hallesfnde 12 numarada oturan NI· 
hat Erölçe adındıı birisi, evvelki 
gün Floryaya g tnıiı ve bir plaja 
girerek yüzmeğo b~flamı§tır. 

Nihat Erôlçe geç vakte kadar 
plijda kalm19 ve nihayet gltmelıe 

karar vermfftlr. Ancak mayo llo 
dl§llrı çıkmakta bir belo görmemlı 

Karyola bi.iyük salonq. kurul- zen gelmiş; seni görmek isti- nun bir kısmile Dinyepcr sol 
muştur: Dantelli işlemeli yas- yor. Koş sana ne güzel oyun -ı kıyılarında müdafaaya memur
tıklar, canfes yorgnıı, yatağın 1 caklar getirmiş. 

1 

dur. 'l'inıoçenko, Moskowyı ört-
baş ucunda sırmalı cüz kesesi Küçük beyi -kaçmasın diye- mek tasasındadır. f 
ı'çı'nde (Kur•.... ı Kerı'm) yn l 1 l' d ta ı· ve yarı çıplak bir hıılde lsta-.oona 

... ..u - - • - n n e ın en tu r, eve ge ırler. f Bu suretle Rus ordusu yenı· d ğ ·J +nmn duvar ~--çına g l o ru yOrıimeğe baclamr...+ır. ~· ı4nu e en Kalabalık dav tliler koşuşma- ve çok kanlı denemeler hazır - y !JI• 

köşesinde Üsküdar çatması ka- lar karşısında çocuk afallanır, }atmaktan muzaffer Almnn or- Makıuıdı bir otomobil bulup bin· 

elife yiizlü yastıkların üstüne hele Kandilliden gelen tey?.esi-ı dusu ic;e, bu hnsım ordusunu ya.- mektır. 
mavı kordelfllı nazar takımı, nin yerine açlı sakallı sünnet- kalaınak, kıştan evvel uzak ho- F:ık:ıt mayo ile dıa:ırıda gezmek 
i lemeli yorga.nın üzerinde o- çiyi görünce büsbütün şa.f ak defl.ere doğru emin çenbcrler aç y:ıaak olduğundan Fl°"ya karakolu 

yuncaklar. atar, bet beniz sapsan bir haJ- I mak yolundadır: polialerlndoo bir ka.g tanesi .kofa· 

Btnı ,..e içeri glrmcalni s0ylemlı· 

terdir. 
Nihat Erolçe polislerin bu lhta-

rına aldırmamış ve üstelik kendı-
!erine: 

- Öyle ise bana ıuradan bir o· 
tomobll çatiırınl demlFlr. 

Pollaler hem mayo ile dolapn 
hem de kendilerine bu fekildc mu· 
amele eden Nlhada bittabi otomo· 
bil ça ırıımıyacsklıırrnı s!iyte • 
mtılerdlr. Bunun üzerine Nihat 
kızmıı ve polislere ıığzınıı gelen 
bir h:ıyll kufilrü savurarak kendi· 
lerlnl tahkir etm~r. 

ediliyor 
Iral{ta.ki dahili hadiseler ba.5'" 

ladıkt.an sonra bu menıleketırı 
muhtelif yerlcrınde kalan ith!t· 
lfıt eşyamızın bir kısmı Bom • 
bay, bir kısmı da Bcnderşapurtı. 
gönderilıni.5itr. 
İrandaki son hiidiseler, şehri· 

mizdeki alaka.darlan bu eşyıı 
üzerinde endişeye düşürmüştü· 

amnfih Irandaki hidiseleri bU 
diren ajans telgraflarında nen· 
derşapur limanında esaslı dere
cede bir çarpışına olmadığırt1 

binaenaleyh, ithaliıt eş·yamızu1 
hiç bir zarara uğnun.'tdığı anI:ı· 
ş:ılmıştır. Bu mall:ır, biran evvel 

1 memleketimize getirilecektir. 

Havagazından 

zehirl0 nerek öldü 

Sünnet c;ocuğu de ayakta. bekler, orada bulu- Herşey, yarınki knrşılnşma - rak kfndla!no burada dobJ!llama· 

;:;;==:i;iiliii1•8ıM•:..~:..:b<'=ı~m:r:::.::.::_ .... ıııı1 (Sonu satı fe 4 a tün a de) 1 va ~riiıdır! --
Nihat Erölçe hakkında tutulan 

bir zabıt llo cürmü mqhud müd· 
c!elumumllıötne t !im adOrnlftlr. 

B kırkövünde Sa.kız nf,a<' so • 
kağındo. G2 numarada oturan 36 
yaşında füıif, dün evınde ha,·ıı 
gazını açık unutarak uyuınıt!1 
ve zehirlE>nerek ölmıi ti.ır. Erte
si sabah Ruifin cesedi bulunmuş 
tah'kil ta b, şlarunı ır. 
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~ 
• N' . 
't'e adı.re hanım ipek kefenle- 1 

ört s~larak, kıymetli sallarla 
~u tabuta uzatılnrak haya
:lıir .doyamadığı lillisıin ufak 
:da nUmunesiru öbur dunyaya 
lak goturuyormus gıbi konıluk-1 
l'e 1 ınezarıığa gömülmek üze. , 
~ola çıkarıldı. Q: nru:e kapı
"ttiy Ç~ınadan evvel in'ırun tez-
~ yapmak için sordu: l 

~bn F..'y ahali. Nadire binti Fa
liayı nasıl bilirsiniz? 

ı-e:tdie:~ makine ~Ibi cevap 

dinden af talep eden bu huysuz 
kadının artık emir !;ieklınden 
çıkan temennisine karşı blıtün 
cebindekini sadaka gibi saGa.n 
son bir fedakarlık tavriylc ba
ğınıw;tı: 

- Haydi! Benden de helal 
olsun. .. 

Fazıl ağl yan eniştesinin eli
ni sıktı. Ahmet bey, gürültü 
ile burnunu silerek hıçkırıkları
nı yendikten sonra: 

YENi SABAH 

(Ba.s t 'ı J inci sa'ltiff.dc) 
s~ .'.:': şeıv·fl<' •!ol•ı olan ordnlaru U'Z, bugün cfo milletimizin göz 
<lıı..:~~ a il te1rıın ... ttrrlar. Ciimhuriı et hutt..fonl'tlmn ı:.nlh için s.•rrf 
•ttııı;ı candan nctt r kafi ~lr.ıf'Z d Türh <ırdnsu \, ruC''\e cağn
Jırsa, _.rdularıınızm ~~ :ş kn.hr.un ... nhkf.1r,rıuzı g;ı;rurİaıı~ra -
cak surette hıır<'ket edece · "'mıru:m. 

il i Şef· 

yurduınuzda 
te ki • 

erı 
(Baı tarafı 1 inci sahifede) 

ismet lnrnıil li ne om arnli lise müdü 
.G.~"Ik"llrmay ba<Jmnı m~fi'f'\'hl Çıılmmk, ~tice b; sbuğ \e rünti \c ütün oğre nleri 

reı~"Icuınhunımuza uşnb'ldald ccvafn \enni5tir: > huzoruın çnğırmı \e iki se-
Thıima ~ üksek tıernccüh \ e ifr.narua.ı ına mazlınrh etle mü~i nedir l eUstirdiklcri taJebe-

o1nn Jmhrnımm c»·dıımuza büyük bir e riniz oll\n zafer bayramı- lerin ~üksek bir k!J-ıııet gös-

lrau a y ban ılar 
(Baş tarafı l inci sa11/ada.) 

du. Bu sefer Vasmus bü~bütiln 
b ~a bir adam olmuştu. Etv :ı.n 
daha naz"gfıne idi. Esktsi gıbi 
haşin de~ildi. Başkalarını dinli 
yordu. 

Va.snıus Saksonyalıdır. 1880 
de doğmuştur. 1906 da Alınan 
hariciye nezaretine tercüman o
larak girmiş ve ilk defa Mada
gaskara memur olmuştur. Me
deniyet bu uzak memleketi Da
ranın fütubatından sonra tanı
mıstır. İlim adn.mlan Me.dagas
karda İran kanı ve izi bulduk -
!arına kanidirler. Belki de bun
dan dolayı Vasmus orada İran 
ile nlfilmdar olmaya başl::ımıştı. 

Sabah 
18 milyon gözbabeği 

geçerken •.. 
18 milyonun göz bebeği ge .. 

çerken ... Bütün dünyanın e
n ıhti amını ortaya serdiği su 
kanlı cid.11 günlerinde toplu bir 
hal MLhmetcikkı'imı çok gö
rec ''Hm gelmi5 olmalı ki dlin 
sabah geçıt resminde onları 
mertlık t n sevimli yağız çch
rel rıle g .erken görünce hasre
tim ~ektiği cvlii.dına kavuşan 
bab3.Ilın gururlu sevincilc göğ
stlm kabardı. 

-1 ... b"li . ,J• ı rız. 

~ - Mahser e;ününde de böyle
hadet eder misiniz? 

- Fazıl! dedi. Sen de helô.l 
et.. Bundan sonra ne olacak? / 

Fazıl gözlerinden akan yaş
larla ıslanan çehresini eniştesi
ne çevirdi. 

m':n yıldönüınli münasel;etile yeniden ibz,:}J buyunılan iltifat - tumelcrlnden dol ):ı kendi
nıameJeri lıemen bütün <>rdu mensublanna iblağ edilmek iizere ta-1 Jerhıe ·dir 'e tesekkürlerl-
mim edibniştir. ı ni bildirmistir. ~ 1 

l.'iice .. Başbuğıunuzul} ~Ye cüm-lı~ıriyd h~.ilıfınıetimizin lütu~ Milli ş f A!i dmda • 
ile lbu~un c.n !J1odeı;n sı~ah ,-c ~t:e<;1ııza~a ınucehlıez 'e <'n h i hır • Aydın, 30 (n.a..) _ Rcl •• 

Vasmus Madagaskarda uzun 
müddet kalmadı. 

Onu Berlin geri çağırdığı za
m. •ı naksadı "Bu ,ir,. e konso· 
los olrrnk göndermekti. Bu :.r
de bi ne 1rnl ı. T , at M· -
daı, .;kara döııdii. B • do ·. "j 
ta'"rn ve tc.' ~·.:sının p.,- li 
iı in, dalıa ıyi •r-lanması için 
eıi ·Tas• ,us bu üç sene zarfmda 
U J.g~k trda olgunfa""tı. Na
diren eoka ·a çıktı. Iilü,plerde, 
Avrupalılru· arasında n; 1 -nrıc
di. Cekin"'m t!ir lı· ,. r rdii. 

Ya rabbi o ne geçişti o ... Bi
riken kalabalığın önünden ge • 
cen sanki binnefis canlanmu; ta
rihti. 

Çanakkalenin, Sakaryanın, 
!nontl lün € t li kahramanı hep 
bu yanık '-'E' yağız simalı, temiz 
ruhlu M lımetç"k, yani kahra -
ramruı Türk .ordusu değil mi . 
dır? 

- lı~eriz .. 
kı~ Cümleniz merhumeye hak- , 

B helfı.l ediniz .. 

- Hakkın var enişte! dedi. 
Ben de helal e~m ! • . . ı 

suret~ t:ılımı terbıye ılc yetL~tuilmiş olan kahrıımaıı ordumu - cii:!'hur n ilF ! ef ! met tn-
zun sulh \'e seli'um•t ~ olundil lıühfımetimYLin \ e:recei!;i her e.mıi 1 ü.n.. bu""iln sa 18 d tı si > 
son damla !tanını dijkcrok ifa~a .amade olduğunu \'C geçmiş kah- trenlerile A ·uı..o:;ı ~<':lınişl"r 

baıt~Yatında Nadire hamma 
Oldu~ g çmevenler, tez' ı ıe 
h,.,;.~l,"U ~bi hep bir ağ ...ı..:.ı 
~rlŞtJ.lar: 
- a ıaı o!sun .. 

Akşama yalıda hatim duası 
yanlıyordu. Büyük salona seç
cadeler serilmiş, rnhl<>ler konul
muştu. Kur'anın dng ı. lan cüz
leri bir saat zarfında okunup 
bittikten soııra hatmedenler 
m rhmnenin ruhuna son duayı 
okudular. &ırk usulü döşerıen 
sclona geçtiler. Orada P-eııış si
nilere ver sofraları kurulmuş
tu. Hepsi sofraııın başına gec:e
rck len~erlerle ~ctirilen tavuk 
kızartmalırını, fıstık üzümlii 
pliivı, irmik helvalarını, tatlmın 
baygınlığını gıdeı mck için yağlı 
k!lfiıklarla turıo;u kaselerine dala 
ç ka ntır;tırdı!nr. 

ranıanlıklnrı J..'"Oride bırakacak bihiik bir fcdakfı.rlıkbı nriJe<ıek \'e hüviiJ,; h:l!'aretle IOO"Slian 
h!~ .~·azif?li ke~ali ~niycUe ~Y.tş:tracak kudrette bulunduğuıııu 1 mı. la.rdır. 
huyuk bır falırde )'11('(' başbuı,'llmuza anedcrlm. Reisi ·· hilnımuz burada 

Genelkurmay ba!ikanı mareşal müasse3'::tı zimret 'c:rtPmi:,-
F. Çakmak ıe le.rl' . 

~~--------------~Q e~.~..eflO<.a:ıae~~fe(~ 

Şehrm.izc:.e ya .. _ı
~n nr.eıra_ ım 

(Baş tararı Birinci IMlyfada) 

miştir. Ankaraua bu ı.C7.nhür 
1 her seneki gibi p<>'k muhteşem 

olmuş ve ipordom<la yapılmış bü 
yük geçid resmini hemen bütün 
Ankara halkı takio evlcıniştır. 

1 

Dumlupınarda ya-! Ec~en.rn nı d:f.~~' 
pdan mera.,Jm I u. ~:ı.ı~~k~~~ ~~::; _ 

(B•ı tar:ıfı 1 inci sanifede) miş ve İngiltere ve Sovyetler 
birli :win Tür~ mülkü tanınmi -ta'ebesi grupıan. askeri kıta ve · 

izcilerle beden terbiyd mü _ yetine hürmet ettikleri ve her 
tcellefleri ve civar k1>y1er kasaba hangi bir A \•rupa devletinin bir 
ve .fleh"rlerden gı:ıl!llis 01'b!nler- tecavüzü takdirinde Türk:ycye 
ce hail:: a.zır bulunmustu. r. 1 J1er türlü yurdunda b-.ılunacak -

Vasnms at sırtında ·a<4.l~ilmn 
l913 de onu tekrar Buşirde 

gördi.ik. 
Vnzif~ başına gelmeden cv

"•el Tahranı. u~ıştı. Orada 
sefiri ile a5rü.c;.til. Bu ziyareti 
sırasında f ranın ~$.1?.H ile ce
nup taraf!a!"l :arasındaki tezad 
hayretini cclb:>tti. V:as!Ilus ce-

Muhterem Jwmutan1an feda
kar snb ) fan ve kahraman 
Mehmetçiklerile Türk -ordusu 
yalnız bu iılkcnin gözbebeği de
ğil dünyanın en çok saydı~ {e
:r~ut ve hamaset timsalidir. 

~~ eni"jtesinin yanında du
~rı:lu. f'.ocukluıYundanberi a
Iİ\l~ dan. yediği davaklar, 1?Ör
'-t hıcranlnr, çektiği azap -
".' ~n ibramiyle yıkılan aş
ilıl~ lan emelleri, kendine 
~ feb bir hayat temin ede
~ için onu lıütiln şahsiye -
biıfj ~tecrit ederek bir köle gibi 
~ karın lkuca{;'llla atmak su
~ Yle. _çektirdıği ıstıraplar, 
~ ıçın karma kansık bir 
~ "'Özünün önünde can -
Ilı · Simdi bütün bunları he
~111etnıek lazım geliyordu. Fu
~ . l"uhunda gizli kindar 
'~Yan fırtınası kabardı. A
~t ~a hakkını helal etmeye -
~ ~· s~ ibu sözü söylemC'k
~ a ımzalanmış, mühürlen
~) tasdik edilmiş, bir (ibra 
""~, _ 8enedi :vermi~ olaca§;ını 

Yemekt0 n sonra kahvelerini 
ictilcr ve Mcbriık a~amn her 
bir:ne ayn ayrı verdiği caizeleri 
ceplerine ataraK cıktılar, gitti
ler. 

Korpcneral Hüsnü Kllkış, 
Türklüğün vaşa.ması içlu savaş 
me,·danlannda kanlarını akıt -
mış ve canlarını vermiı:: o • .ın ko 
mutan, suba .. ve erlerimizin 
mübarek ruhlarını anmak :için 
merasimde hazır bulunanlan 
bir dakika ihtiram vakfesine 
davet etmiş ve Hipodromu dol
duran onbinlerce halk bir daki
ka nyakta ve derin bir hu~ için 
de aziz kahramanlarımızın ha
tıralarım taziz eylemiştir. 

lan hakkında verilen son fop.;i
Mernsim, başlamadan önce liz _ Sovyct teminatını hnbrlı:ı.t-

MC<".hul Ask~r übidesıne Reisi- ....._ • mı,..ı.ır. 

nubi ~~:ı.--da b"'sit umumi ha
yatta cemiyet halind?n haber 
drr o1mayan ,.e im.bile raMarile 

En büyüğümüz aziz Mfüi Şef 
Zafer bayramı dolayısile ordu -
ya .gönderdikleri tebrik telgraf
nuınesinde: "Tarihi ve vatanı 
uğrunda düşüncesiz fedakilrlik
'la ve sayısız f;nn ve şerefle do1u 
olan ordularımız, bugünde mille 
timiEin göz diktiği asil teminat
tırlar. Cümhuriyet hükümetinin 
sulh için ea.rfcttiği candan gay
retler kaf~ gelmez de Türlr or
dusu vazifeye çajtınlırsa, ordu
larımızın geçmiş kahramanlık -
lar:ımızı gururlandıracak suret
te hareket edeceklerine emi -
nim." 

Nadire Jıarvmm .pek kısa bir 
mi" rldet zarfında öbüt· itlcwe 
intikalinin mcı~snni l>f} 1"' oldtı. 

* ~~Yordu. Bunu yapmamak İnsanlar, içlerinden birini az-
}l· Udaklarmı sıktı... railin tırpanı ayaktan düsürdü-

't ~den yanında kulağına kı- ğü zanıa.n, kPndilerine omm ha-
'"11' b k k Jd" Yattaki mevk'ilııc göre bir tesel-

4.lı ıç ın ge ı. li bulurlar. Mesela ahlftkının de ........ met bev, imamın: 

cümhur, mecli~ reisi, vekaletler M. Eden Türkiyenin hcrpten 
mümessilicri. harp maHılleri a- sonra enternasivonal it:lerde mti 
dına yüze yakın çclenk konmus- lıim bir rol <>ynıyacağmı ilave 
tur. ' etmicştir. 

:Merasime 11.30 da top endah- -----------------
ti~e başl~mı~ muzikanın iştıra Berlin bidiriy(Jr 
i~ılo_ hep bır agızdan SÖ)l m is-
tıkl;tl :nar~nı nnitcakıp sancak ~l;n-; ·ze geçen 
<>0kılmış ve .ordu adına en genç tn' ,. S 
subay üsteğmen Adnan, se1•gu1, :ı\oval ı ovyetler 
~ii1ib~ ~~~~~::ı:~~':~ tab~p etmişleroir 

ya<>"\yan i-'ts:ınl:ı:r1a tamştı. Ora
da i!ngiliz nüfuzu pek ae; hisso
Jnnu~·ordu. 

lfa'lr. ki siJr.ald"' bT~~·s halk 
d:ıha mu-rlak, hassas, daha iş
küzardı. lS milyonun tek bir vücud h& 

lindc sandan !kutladığı Zafer 
bayramının meıhum ebedi Şef
le en büyük banisi olan se\•giU 
Milli Sefimizin Türk ordusu hak 
kmdiki bu sözleri dostu da. şa
yet \'arsa, düşmanı da derin de
rin düşündürecek bir beligati 
haizdirler. ~ Merhumeye hakkınızı he- rinlik1erine inmeğe lüzum gör-

' ediniz!.. nıeclcn: 
8Q ·· - Melek gibi bir adamdı. Ka-
~ lunü işidince ii.snbına ha- nnc..<ıyı bile incitmezdi! derler. 
~~ 0lanıamıştı. Nadire hanım Halbuki a)'ııi a.dnm ölüm mer
~~ı da oğlu kadar ezmiş, halesine vru manuş olsa ona bu 'le ış, haysiyetini, vakarını "evl · alık , f:tf • "' bol keseden ,. r:e ayağının altında ciğ- bahı:ıetmcğe lüzum görmiyecek -
S~: Buna rağmen bu a- terdi. 

Nutuldarı müteakiben, harp 
ve "edek subay okulları ile An
karada bulunan diğer piyade , 
jandarma, süvari alaylarile top
çu ve motörlü birfıklcr, sık sık 
ve süre.itli alkışlarla karşılanan l 
bir g-eçit resmi yapmışlardır. 

Şehrimiuleki Mer.ısiaı 

Başkumandanlık nıe•·dan mu
harebesinin 19 wıcu yıldönümü 
yurdun her köşesinde olduğu 
gibi şehrimizde de candan teza
hüratla kutlanmıştır. 

sek tahsil gençliği adına Selnık' Bertin, 30 (a.a.) - A_lman 
İnal, İstanbul üniversitesi adı- ordulnn başkumandanlıgının 
na Mustafa Şenerdem Beden tebliı;ri: 
ıterbiye adına Celil Etin.ger, bi- Alman. d?nanm.ası v.~ b~va 
rer nutuk söylemiş ve en son kuvvetlerı F.inlandıya korfezın -
olarak Mıntaka Komutanı gene de So~t deniz ku~etl~rine . 
raf Talat Sualp adma kurmay çd?k nSgır ktlayı!11aik~ .verdto ır_mt ışlcr
başkanı albay Totwfik Bıtlklıoğ ·- ır. .oY"'e e.nn. ı rm o ve 
lu söz alarak Baş komut.anlık m~~nbı, .. 9 kına~ ltara~c~ bı:;e -
meydan muharebesinin bütün mısı ve uç ar o ~mı.sı a.tı-
safaha tını, cereyan ettiği yerle- Sonlnuşttıı;:_. Ta ':Y~er!ki?I?Zto b!f't 
ri göstermek suret:ile anlatmış VVC: .A!uvazoru '\'e ı rpı o 

Tahranla lran körfezi arasın
daki uzun yolculu•>u esnnsmda 
Vasmus başlannd:ıki müstcbid 
idarcni11 .zulmü..'ldeo ıztırap çe
ken ve ıztırahı 'her 3.n belli olıın 
milleti daha ys..'i{mdan truııdı. 
Her tarafta sefalet ve fcl8 ket 
vardı. Fakat bu kadar çok \•e 
biiyük sefalet onun işine yarar 
mı idi? 

Dünyalar durdukça varol 
sana layık bir 'tebcil sıfatı bula
mndığun, Türk ordusu. 

A. C. SARAÇOGLU Alman kayseri Asyanın ya
kınlarda taksimi hülyasını taşı
yordu Bu taksimde İran i<'in, ,..,...-.----~vvvvvvvv"'"""-

nc düşünüyorlardı? vasmusun Tı·mes'e u·o·re 
lrandaki faaliyet .sahası nere -

~ele~ son merhalede, o siyah Ölümden sonra herkeste bir 
'1~ tıio. arkasından, başkn bir feda.karlık, müsamaha başlar . 
~ en gelir gibi akseden bu Pek mfüıkül vaziyette kalan bi
~ ecı el'e karşı sükut ile mukabe- ırinin kendi canına kıydığını. ta
deQ en:teınişti. Toprağa girme- nıdıkları h!l'ber aldıklan .zaman: 
~mamuı~yle ken- - Vuh vah! çok yandım, çok 
~ teessüf ettim. Bana galmiş ol -"m rı· ~ ' sn.ydı, vallahi satar savar im -
., &.!i dadına yetişirdim! j 

1 & Dedikten sonra üstelik : 
•apon~ ~ e -A çocuk_. Canına kıvacak 

~ 1 ne vardı? ... !nsan lbir kere· eşine 
:ı. 1 dostuna baş vı.ırmamıı ! 
't n a Ş 1 yor _ Sözü ilede biçareyi tenkit e • 

• derler. 

I• - Bunların hepsi valandır. övle 
Dfilizler ıtüzakerelardan b:r yalan ki tekzibine ihtimal 

haberdar iJ ildİni8f!DI ~~::ınC:!~u~n:ı~cenı!Cr: : 

b d caat edecek adamın bir daha 
\r . l ı. ıyoı1ar avdet etmesi imkiın haricinde-

tii..:_~ıngton, 30 (a.a.) _Reisi dir. F~er canına kıyan adam öl 
~:'lllıu R meden evvel onlara gidip: 
~ r oosevcltw matbuat _ Yahu ben pek müşkül va-
:S:l"ansında Japon başvekıli ziyetteyim. Bana biraz imdat et 
~~ ~onoyenm kendisine gôo- me?.seniz kendimi öldilr.eccg~im! 
~ gı mesaj mulıtcvıyatı hak-
~~i~ beyanatta bulunmağı red dese kimse nnsihatta.n başka 
~...,. Qlmaswa rağmen Japon birşey vermez. 
~,~et şefmin Birleş.ık Ame- (Arkası w;r) 

~ile bir itilaf sahası ru anıl- =============== 
"ll'e ııı teklif etmiş olduğu sala- Lo~draya no··re ~ ttar mahafil tarafından be- ; i U 

~t' edilmiştir. 
~ eıts Konoycnin bilhassa u- fa n 1 ~ n d iya 
~arkı alaka.dar eden bütün 1 il~ ti 
~1 .le.ıerin ge.uiş mikyasta. tet-
~tın.ı~in Okyanusa salııldar dev O etlerle 
~ bir konferans alcdct.ıne-1 
~ıı~~:clclif etmiş olduğu zruıne- m Ü feri d 
~~~ika siyasi mahafili Ja -
\.~.Yanın bir takını garantiler sulh yapacak 

Zafer bayramımız münasebe
tile şehir daha bir gece evvel -
den baştan başa donanmıştı. İs
tanbul halkı bu büyük günümüz 
de kahraman askerlerimizin he
pimize haklı bir gurur ve ifti -
har veren geçişlerini bir kere 
daha g-örmek için sabah erken
den sokaklara dökülmüştü. 

Tebrildc.r 
Sabah saat S,30 da lst:a.nbul 

komutanı Fındıklıdaki komutan 
lık binasında, saat !J,30 da vali 
vilavet binasında tebriklerini 
kabµl etmişlerdir. 

Taksimdeki merasim 

ve bunu müt.eakip merasime ni- mubh~kını bauh~ışdlardırh . Ayr~-
ha'lTet vcra-: ı· 1 ca ır aç m rıp e asara ug-

.; · .uuuş ır. ra:tılmıştır. $imdiye kadar 20 
.1 nakliye gemisi ?!'ayinlere çaroa 
nla&kova bildiriyor rak batmış ve 8 nakliye gemisi 

· • hasara uı'Tatılmıştır. j 
Bir kaç günde Kola 1"8.~adasma hücum 

Alman sa\·a.1 Uı·-vareleri Ko -
500 Alman tayya- la yanmadasmda Sov.,ct şehir-

• d .. .. "" ld .. leri üzerinde uçarak askeri he-
resı u~uru u defleri bombardıman etmişler - 1 

Moskova, 30 (a.a.} _ Sov _ cl~r. Alman kn;aıan Revala gir
yet orduları umumi karargihı elikten sonra limanın etrafında
nın tebliği. • ı ki doklann tahrip edı1diğini si-
Ordul~ız anudane car.pış - j lolaı:~ ~dığını . C"Öı;t?~şlerdir 

1.?nlara devam ediyorlar. 20 a- Denizin. ~~e ~ır suru ~as 
Taksimde yapılan merasime gust.ostan 28 ağustosa kadar ~gemı direği yuzmekte ıdL ~ 

saat 10 da başlanmıştır. 1stan- 5<:><> ~man tayvaresi tahrin e -ı . · 
bul komutanı vali ile · birlikte, dilmışıtr. Bizim kavıbırnız 262 Zayı 
meydanda sıralanmış olan kıt'a tayvared· 77 · · Al 

k ef · .. ır. • ıncı man piya., Siimcrbank Yerli Mallar mtiesse-ları ve me tepleri t tiş etmiş- de t -
tir. Müteakiben askeri bando is :umenı muazıram zayiata uğ- scs~dcn 942 numaralı mnl .alma vc-

Cü"mh ramıştır. Birkaç gün süren mu- siknmı znyı· ettim. Ycnis:.ni alaca-tiklal marşını çalmış ve u- har bel .~ 
. ~ eruen·sonra Abnanla.r 15 ğımdan ~inin kıymeti olnuıd•Hını riyet abidesine müteaddit çe - hın ...... ıo t b .., 

lenklcr konmuştur. 22 tank o.. b'l ' ......;an, opçu atarvası 1 bildirırim. 
• • aıt otoma ı , mühim Pelilivankôyde bakkal 

Marştan sonra ordu namına mıktard ·ııın k bctm 
genç bir subay bir hitabede bu- - _ a sı ay iştir. Litit Erbay 
lunnıuş, İstanbul komutam bir --=::::=-==...:-:.:: -=:.. --================= 
nutukla '"'ence cevap vermiştir. 1 "' ZAFEU BAYRAl\11 ŞERF..FDıı"E •••••, 

Geçit Resmi LALI:::' . 1 Nutuklardan sonra geçit res- c;; mn müstesna Mevsim Program• 
mi başlamış binlerce 1ıalk, gö- Bu~rüu. 2 bü~iik Film birden 
ğüsleri iftihana kabartan kah- T · 
ram.an askerlerimizi uzun uzun ürkçe CALINAN TAÇ fi D .. N:: N ZAFERi 
alkışlamıştır. Merasim 12 de ni ERROL FL'l'N f! FBED ASTAIR 
hayet bulmuştur. 

İranın işgali 
devam ediyor 
Simla, 30 (a.a.) - Resmi bir ~e mukabilinde bırlcşik A-

~ı:~kı: geniş iktısadi im ti yazlar 
~ keğe ama.de olduğunu ihsas 

- tebliğ: 1randaki İngiliz cephe -

~e<Jir. 
~it-: rnafih Japon büyük elçisi 
~dJ Nomura ile Amerika zi
~ darları arasında müteakip 
N~ı görüşmelerin yapıla -
~ ... tıa dair işaret olunmakta -

~velltia nutka mıerakk 
J.~ beklen~·or 

~~erika borsasında J"apon 
'ıJ~~ eshamımn yUksclmesi 
~,:.~onda Amerika - Japon
~ .. ~tiııaaebatının seli.ha doğru 
~inin bir delili cnbi tefsir 

J-. tedir. 
~onya jle halen devam ede-

Fin kıla/arı sinden gelen raporlarda her ta
rafta mukavemetin tatıl edildi-

A/maıı/ar/a ğini ve tngiliz kıtaıarı tararın -
dan işgal edilen mıntakalarda 

anlaşa.mıyormuş vaziyetin süratle normal hale 
Londra, 30 (a.a..) _ Daily girdiğini bildirmektedir. 

Exp Dail Sk lngilizleritı şartlan 
ress ve Y et.eh gibi Loodra, 30 (a.a.) - Daily: 

Loııdra gazeteleri Finlandiya-
nm Rusya ile münferid bir sulh Telegraph'ın diplomatik muhar-

yapmak teşebbüsünde buhındu- ri~l::-1~ başvekili hakika
ğunu yazıyorlar. ten samimi ise Londrada müt -

Afmanlann hali hazırda bu tefiklerin mutedil olmakla be
cephede bulunan kuvvetlerinin rabcr mühim olan taleblerinin 
diğer c~phelcre nakline ve şi - derhal kabul edilmesi bek1en -
malde mevcut tehlikenin orta- nıektedir. Bu talepler şunlardır: 
dan kalkmasına imkan vereceği Bütün beşinci kol azasının 
mülahaza.sile Finlandiyanın ta- teslimi ve fran hükiimeti tarn-

lere kadar gidecekti ? Bun lan 

biz o sırada bilmiyorduk. Tu·· rkiyen ı·n 
YalDJZ Vasmus Buşire ikinci 

clcfa gcli inde bir at tedarik et- b:tarafl ıgv 1 
ti ve bu atla evveli şehrin civa- .., 
nnı, sonra daha uzakları dolaş-
maya ba..<;ladı. 

Buşir, küçük bir kasabadır. Hem ı· ngı·ıtere 
Dehşetli sıcaktır ve aşnih taba-
kadan bir halkla mesk\ındur. h 1 
Fakat buradan şimale gidilnc~e em a manya 
insan garip manzaralar göri.ir. 
Mesela biraz şimalde esraren- • • k t 
giz ve pek az ma.lfım Bebbchan lÇJD azanç iT 
vardır. Bunun şarkında gf'niş 
bir mıntakruun ismi Dcştestan
dır. Buranın halkı son derece 
fakirdir. Biraz daha ötede Ta· 
kıbostanlıiar vardır. En büviik 
şehirleri Ehram olan bu halk
tır ki Alman konsolosu Vasmu
sun bilhassa nazarı dikkatini 
relbetmisti. Vasmusu bu balk a
rasındn. dotasınaktan büyük 
bir zevk alıyordu. Atına bin~ 
rek sık sık gittiği yer orası ol
muştur. 

Za ,raı:ı bir halk tabakası 
Taldbostanlılar, dilleri ve kı -

yafetlerile diğer İr.anlılardan 
ayrılırlar. Bir de çehreleri fark
lıdır. Bunların Arap bahriyeli -
lerile karıştıkları, hele en asa
ğı sınıf halkın zenci ırkile me
lez teşkil etti!!i kabul edilmek 
15.ztmdır. Pek muhtemeldir ki 
Afrika esirlerindc:ı bir kısmı 
kacıp kurtularak buraya ıiltfoa
ya muvaffak olmuşlar ve öyle
ce yerlilerle karışmışlardır. Bun 
lar ~ırtt-ınnda deve tüyünden 
aba1 icııiz ve kara avına 
çıkarır.. . 

Bu fakir ve her şeyden mah
rum halkın V asmus iizerinde na 
sıl te.sh!rkir bir te.siri oldu ? Bu 
adam onların arasına neden o 
kadar hararetle kanşmak iste
di? 

DiişününUz ki bu 7.avalhlann 
memleketinde su bile yoktur. 
Mevcut stilar acı. kanşık, sı -
cak, bulaşık, sulfurlu şeylerdir. 
Ağaç göremezsiniz. Pek kısa 
bir zaman bu memleket karpuzu 
gÖrür. nkbahann başında bir 
kaç gün ortalık ycsillenir. On
dan sonra kızgın gün~ toprak 
i.istiindeki he.r şeyi sararbr veya 
karartJr. Kötü ve acı suyunu 
kaynar bir hale koyar. İşte Vas 
mus bu hayata girmişti. 

• • • 

---Gazete diyor kiı 

"Bu suretle Türkiyf 
de v ~ it kaıanıyorn 

Londra, 30 (a.a.) - Taymis 
gar.etesiniıı Alman hududu da
hilindeki muhabiri: "Tilrkiye
nin hali hazırdaki bitaraflığı 
son derece kıymetli bir a van -
tajdır dcmektodlı'.. Gösterilen 
sebep Bedinin, göriinüse naza -
ran. Türkiyeyi müttefiklere kar
şı Almanya ile birleşmeğe ikna 
hususundaki ümid 'ni terketmiR 
olmasıdır. Bu müttefikler için 
bir kv.anct.ır. Zira bu suretle 
teşkllat devresinde İran yolu ile 
Rusyaya yaptıkları n&.kliyntı 
siyanet etmektedirler. Diğer ta 
raftan Türlciye Almanyaya kar
şı müttefiklerle birleşmek iste
mediğinden dolayı Almanynnın 

Karadenizin cenup sahilinde 
baskın şeklinde hava lıücumla 
nnd8Jl korkusu voktur. Bu su -
retle her iki taraf da TUrkiyenin 
bitaraflığından istifade etmek
te binnefs Türkiye ise hiç ol -
mazsa ?.aman ka?.anmaktadır. 

Diplomatların Ankaraya gi . 
diş gelişleri bu sabahki Londra 
matbuatında müteaddit tefsir -
lere yol acm~tır. 

Taymis guetesi Ankaradan 
aldığı şu haberi neşretmekte -
dir: 

Zannedildiğine göre l.!ihver 
elçileri Bay Saracoğlu tarafın -
dan kabul edildikleri sırada 1 -
ranad ikamet eden Almanlarla 
İtalyanların tahliyesi için kolay 
!ıklar göstermesini Türk hüku
metinden rica etm!-9;Ci"-filr. 

~İl2akerata ait kısımları da 
~~~; :tmesi ihtimali ile B. Ro
~~;;: "azartesi günü Hude 
~ irat edeceği nutuk sabır 

lep ettiği münferid sulh işine fından müttefiklere yardım si _ Cebinizc1e yaf;aıı 94 lira; 
pek de aleyhtar olmadıkları ynsetinin kabulü. Bir seiıe sonra gene 94 liradır. Saçlannı U?.atmışb. Sırtına a-
zannediliyor. Böyle bir siyaset mUttefikle- ba alıyordu. Geniş alnı, parlak 

,...,..r<"-

beldenmektedir. 
hiikfuneU mlblalmreler

~ dıe.ı haberdar edilil or 
\~~dra, 25 (a..a.) - Janon -
t.~ikan müzakeratı hakkın -

l\glllz hükiımetine günü gü
\:'ltL ttıalfılimat verildiği Lon • 

"<!. bildirilmektedir. 

Finlandiyanın bu sulh nrzu- re, ihtiyaçları olduğu 7.atnan Ii- Bunu. tir tasarruf ~nosun 8 yatınrsa.na; gözleri İraulılnr için se\•imli 
su Fin kuvvetlerinin tahribine man, demiryolu, nehir yolu ve Bır sene sonra 100 lira olur. gelmeye ba.~lamıstı. Bm~irden 
ve bir taraftan Ruslnrla harpı· münakale kolaylıklarından is - Hem 5jzin paranız artar. bindiği ntı ile Takıbostanlılar a-
ederken diğer taraftan Fin ve tifude etmek ve İngiliz - lran rasında günler, geceler geciri • 
Alman kıWarı arasında devam petrol kumpanyasını, petrol bo- Hem devletin parası artar. yor, Onl.'U'la blı· aile efradı ıtibi 
eden anla.~azlığu nihayet nılarını ve tasfiychruıelcr.ini cm J geçiniyordu. Kendini bu C:hil 
vermek gayooint istllıda:f etmek niyet altına almak hn.kkmı ta- 7 489 ve fakir halka sevdirmenin yal-

t.edir, nıyacaktır. u~..---.-.~~----•-••••----... .J larını blllmuştu: (Arkası w.r) 

Şc.-h r Tiyatrosu Yaz Temsı1Icrl 
HAZIM ve .t\Tkadaşlan : 

31 A6ustoa 1941 Pazar rıunü •k~mı 
SHt 9.30 da 

Sundi~·e - Şenyol 
BLKl.YI'PARK'da 

Herkes kendi yerinı 
V od ;J 3 perde 

Ti.,yatrodan sonra iram ıq 98rdır 



HERGELECi 'BRAHİM 
.. t,. .ç::· . " i! • J ., .: >I : .... Ana - ID< - Orta ve IJse -----·~ .. -------------mil ___ _, 

Hayriye Lisesi ı;::.:0 HAZRETi YUSUF r:---· 
Kız V8 

Ftıttıı: Saraçhane ba§J L iLE GÜ-!ELLER_GÜZELf ZÜLEYHA 
Kayrt--1çin her cQn 10 dnn 12 ye kadar mektebe müracaat. Eski talebe ;;;:::; _..Yazan: M. Sami Karayel 84~ 

Erlaek Güzel 
Filıöelinin böyle ani bir ma- demezdi. Çünkü H~rgele~ o

~evra ile kendi kendine yere yunlan hep sakar ve teblıkeli 
düşmesi herkesi hayretler için- oyunlardı. Yıaradıcı bir adam 
de bırakmıştı. Hergeleci derhal olan Hergeleciden birşey öğren-

~arının yenilenmesine 8 EyhHe kadar devam edilecektir. Yazan : Muhar rem Zeki KORGUNAL _ 68 ~ 
Telefon: 20530 tJ' 

hasmının üzerine çullanmıştı. mek: güçtü. 
Filibeli, doğTulup diz~enirken Hatt~, . ona.. ~rak olmak de-

alttan kaçmasın diye bır kazık mek _bildıklerını. unut:nak ~e. -
vurdu. üstüne de yaıı®n ve mekti. Ve, pehlı~a.nlığın klaaı.k 
nrddan hasmının a;y.ağını eli1e oyunlap da tatbik edememek 
~köstekliyerek olduğtı yerde WJ- mevkiine dilamek.demekti. Fev· 
bit etti. kalide ve, neticeli oyunları Her 

Filıbeli hasmının kazığından geieciden gördükten sonra. alel
kurtulup 'kaçabileceğini ve ko- 3.de k18sik QyUnları tatbik. et -
}aylıkla ayağa kalkacağını zan- mek ins:mın a'khna gelmezdi. Ut 
netmişti kin, Hergelecinlıt. oywılan da 
Şöyle bir zorlandı havalandı, tatbik imkam olmadığından in

şa.hlandı. Fnkat iki 
1

çclik pençe- san bi namaz gibi ortada ve a
nin elinde olduğunu çarçabuk ra.fiı.tta kalırdı. 
a!lladı 1 Tosunun şaşırıp kalması bun-

v 

Küçllk hasmının zehir gibi dan. ileri geli:yordu. l_?eğil Tosun 
kuvvetli olmakla beraber k~~- Deh Hafız. bılc çıragıı:ıın oyun-ı 
seye nasip olmayan ters turs larıı:ı. tn_tbık edcm:z~. 
tutuşlu bir pehlivan olduğunu Fılıbelı, Hergelccının altından ,. , ... __..v. 
sezdi. bin müş~ülatla kalkabilmişti. 

Hele. bu son boyunduruk ha- , B_u alt boguşmn~ı ~~ .~nb~. da 
disesi F ılibeliııin kafasını alt kıkadan fazla surmuştu. Filıbe
üst etmişti. Bu kliçük afacanın Ii, nihay~~ bin mü.şkUHi.tla ':e, 
öyle gorüldüğü gibi olmadığını canını dışıne takarak ayaga 
anladı. kallrobilmişti. 

Filibeli, yanm saat güreş i- Ayak_ boğ".a~ası d!1 ~pic~. sU-
çinde lbeş saat güreş yapmış gi- rerek bır saatı geçmışti. Fılibe
bi yorgunluk duymuştu. Ne ça- linin eski hamleleri kahnamağa: 
-buk kesilmişti? ba.'j.l~m~tı. . . . . 1 

Hergelecinin yarım saatlik gü Çünku ~ılıbeh _!ıasmına hır sa 
:reşi Filibeliyi yormuştu. Nasıl a~ten. berı . yaptıgı h_am~el~ı:~e 
yormazdı. Daima ters güreşen hıç bır netıce alamadıgı gıbı us
bir adama karşı boyuna çapra- te ~e kendi ~yuı:ı.la~~le kendisi 
şık ve kanşık güreş yapmak tehlikelere duşmuştu. 
insanı' yormaz mıydı? Herge~ec!, hasmını .. oldurd~ğu 

Şimdi Tosun kıs kıs gülüyor- nu sezmışti. Aı:tı.k gureşe g.ır. -
du. 1st.a.nbul pehlivanları hayret me~ ıamanı ıdı. Hergelecının 
)çinde ıdiler. Bu ne biçim boyun naraları başl~~ştı: ; 
duruk mukabelesi idi. - Hayda Iı1:ilıbelı be!. 

Tosun alay ederek: - Hayd~ kardeşim be.~· . 

Kulla ıyoır 
........... -=~ ..... !IP2::=<:"2!!,_,, .... ..,. ..... . 

Çocnklarınızı kiiçüktcn SA
NİN diı;:. macununu k ulla.n
ma~.ı., SANİN diş nıncunu 
ile ~ünde üç de-la ~liı;ll·rini fır
~a.lu.ı-nağa alı~brımz. Gürbüz 
yetişmelerini temin etmiş o-
lursunuz. - Ne oldu gördüni.iz mü?. Hergelecı H:ımle. . ı!zerıne 

- .Anlıyamadık ki!. hamle yapıyordu. Fılıbelı, has- ~ ....... = 
__ Anlasanızda yapamazsı _ mının hamlelerini güç karşılı -ı Ecmnelerlc hüyük ıtriyat 

-;..:.;;--------~ ...... ----
nız "· yordu. Hepside ters hamlelerdi. mağazalnnnda bulunur. 

Bursa ve Bolu Orman mekteplerine 
alınacak talebenin kayıt ve 

kabul -şartları 
1941 ~ 1942 tahsil devresi icin Bursa ve Bolu orman mekteplerine 

pro:asız~:tatıh GO talebe alınacııktır, Mekteplerin tahsil müddetleri üç se
nedir. Mezunları cOrman mühendis muııvinh ünvanlle Jlleslek.tc h.ullaru-
~1~ apj?ıda yazılı !jartlor arnnır. ... 

'ı - Tiirldye Cilmburlyeti tcbaas:ındruı olmak, f · "' ' 
2 - Yası 20 den yukarı olmamak, • 
~ .. -- Sağlik durumu normnl derecede yani dil, g5z, kulak ve vücu

, dünctC Ar.12a noksanlık bulunmamak, Arızalı ve dağlık yerlerde yürüytıp 
g_czmeğc, hayvana binmege bunyc teşkilftt.ı müsait ve daynnıklı olmak. 
«Bu hususun bilhassa raporda tebnrüz ettirilmesi lüzımdır .> 

4 - 1Yi ahlliklı, hüsııulıal ımhıbi olmak, geçmiş mahkumiyeti butun
m:ın;ak. 

5 - Orta mektebi pek iyi veya iYi derecede bitirmiş bulunmak. 
6 - Bu şartları haiz. olanlar Bursa Oı·man Müdürluğüne hitaben ya

zıp gönderecekleri cl.lckçeye: 
A - Nüfus cuzdaııı ıısıl veya tasdikli sureti, 

B - 3 üncü mnddcde yazılı sağlık durumlarını 'bildirir tam teşekki.ıllü 
hastahanelerden veya bu hastahanelerin bulunmadığı yerlerden hükfımct 

doktorlarından alacn1<1arı tasdikli raporu <tam teşekküllü hastahane ol
mayan yerlcden kabul edilecek istt:klilcrin kayıtları mekteı>\'e yoptı

rılacnk muayene neUeesine kadar esaslandırılmaz. Ve bu muayenede yo
z.ılı evsaf kendisinde bulunmayanlar mektebe alınmaz. 

C - Çiçek aşısı vesikası 
D - Dördtincii maddedeki yazıya göre müracaat edenin ikametgfıhın

daki belediye veya polıs merkezleri tarafından tanziın ve tasdik edılecek 

hüsnühal m.azbatnsı, 
- Orta mektep şehadetnamesinin asıl veya tasdikli örneği ve 6 X 9 

eb'adındn 6 :totogral bnğl::ımolıdırlıır. 

F - Noksan evrak getiren ve gönder~lere müracaat etmemiş naza
rlle bakılır. 

7 - Mekteplere gireceklerin k:ıyıtıarı ı Eylül 1941 t:ırlhlnclen 15 gy
lill 941 akşamına kadar yalnız Bursa Orman mektebinde yapılacaklır. 

İstekliler evraklarını doğruca bu mektep rnudürlüğliııe ya bi7.7.nt ve
ya taahhütlü olarnk t><>süeya tevdi etmelidirler. 

Kayıt ve kabulde mürucnııt sırası nazarı itibara alınır. Şu kadar ki 
isieklılerin miktarı bir g\.ınde altmışı tecav~n ettiği takdirde jur'a yapı

lııcnktır. 

13 - Beşinci maddede yazıh şortları haiz talebe, kadroyu doldurma
dığı takdirde orta dereceli istekliler arasında bir müsabaka imtıhanı açı

- Bu hareket geli"i güzel de- Bir aralık fler;geleci, hasmına 
ğil mı? ~ bir çapraz topladı. Ve sürdü • 9 -.- Kayıt ve knbul cd.ll~n talebcleı· Bursa ve Bolu Orman mektep-

- Yoo.. Filibeli, çaprazJan kurtulm~ S'u'nnet du' " n'u' n lerı' terine kur'a ile aynlacaktır. Mekteplere olınacnk talebeler kendılcrinc 

lacaktır. 

--- Ya. nasıl?. ve sıyıımağa çabalanı,Yordu. U veı1lccek nOınuneye göre noterlikten tasdikli birer taabhilt senedi V<'re-
-- Hu-gelecinin icadı bir o - Hervelecinin çaprazı her peh- eektir. Bu senedi ~Urmeyenlcrln mektebe devamlarına müsaade edile-

yun.. livanın çaprazı gibi dci!ildi. O, ( Bat tarafı 2 inci ııayfada} 
- Nasıl bizecle tarif et?. çaprazı doldurup sürdtikten son nanla r kımıldamaması için sım- =m=cz=.===(
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Dedıler. ' ra ~er pehlivan gibi çenğelie - sıkı tutarlar. Daha ameliye ya-

1 
fiill.••••m•ım 

'l'osun, oyunu tarif etti. I\o- mege çalış!llazdı. 1 pılmadan manzaranın heybeti 
5 

w ilk - Orta - L ise --ll!lli-1\} 
1 

Hazreti Yakup, bir aralık, Diye haykırıyorlardı. Her J 
Liyanın omuzuna vurdu: raf yeşil bayraklarla, renk re11. 

- Ne düşünüyorsun Liya? çiçoklerle ve bayraklarla aoı:ı' 
Liya, cevap vermeyip sordu: l ~ı. _Yer, yerinden oYJliY~ 
- Ya sen ne düşünüyorsun:/ gök ytizli, aşağıdan yükse!·~ li". 
- Ben, Yusufa kavuşaca - tufanı ile a11ak bullak oluyordıJ. 

ğım mes'ud anı düşünüyorum. Hazreti Yakup, oğulları, g~ 
Ben görür görmez hemen kol- !inleri, torunlan neye uğnı.dı~.,. 
lanma aWcağını tahayyül edi lannı ~nınışJardı. Bütün JllV 
yorum. :teket halkı tarafından böyle es' 

- Ben de ayni şeyi düşünü - dan tezahüratla karşılan~ : 
yordum. lannı hatırlarından bile geÇil' 

- Aklıma tuhaf bir şey ge- meınişlerdi. 
llyor. Acaba birbirimize kavu- Büyük alay, Yu.sufun şaıısul 
şunca ağlıyacak mıyız, güle - ait olan sarayın kapısı ön~~ 
cck miyiz? durdu. Ziileyha, ogün en güt 

- Şimdiye kadar ağladığı- elbi"elerini giymis, en n"n· • t 
ğımız, daha doğrusu ağladığın valetini yapmış ve en h'. 
kafi değil mi? çiımez mücevheratını tntc•n ~ 

- :F'akat insan, sevindiği va- tı. Saltanat arab:ısınch:ın ıncı• 1 

kit de ağlar. tiyar kaynatasının el! :,, ' · 
Bir deve üzerinde bulunan rıldı. İkisini birden d 

Şem'un, arabanın sağ yanında gütüriip hürmetle öri:. , 
gidiyor ve anası ile babasının Yakubun giizleri 
konuşmalarına kulak misafiri Acaba bu güzel' .;: 
oluyordu: !er diyarındanmı ,.,. 

- Yusuf kendisini tanıtır ta- mi inmiş, yoks 
nıtmaz benim bile a";lıyac:a.~ını ı 1 wna ' 1.lcttiği 
geldi. dedi. Sultanlık ona öyle çıkmı~tı? 
yaraşıyor ki.. Ihzretı Yahır>a 

O sırada en önden giden A- haııın" sağ yanın 
~erin sesi işitildi: y..ı.nınd;ı dm an F 

- Görüyor muSllnuz? Kar- ırn.şeyi gördü. Y 
şıdan bir sürü atlı geliyor! ziyen af Pc:an tv 

Yahuda heyecanla. bağırdı: t anıdı. İkisini b 
- Bir siirü atlı, dedin? Mu- yıp bağrına bas 

hakkak bizi karşılamağa geli - ve yanaklarından 
yorlar! Yakubun hiç bir 

Dan, buna itiraz etti: mıfjtı . .Allah onu 
- Hiç ?..annetmcm. Ne ı .. amaıı baharında adam akıllı 

geleceğimizi bilmiyorlardı ki... müştu. 
Yahuda, hepsini hayrete dü - Tcşrif:ıt memurları, aziz Jlll; 

şüren bir söz ortaya attı: safirlerıni içeri aldılar. Halkd. 
- Ben, el altından haber yol- arkalarından girmek istedi. J311. 

lamıştım. na meydan vermemek için )1C 
Bir ı;Urü ağız birden açılarak men kgpılar kapatıldı. Y.a1'0 

sordu: ile aile efradını alkışlama.ğa tJ 
- Kimi yolladın? yamıyan hallan ·coşkun teznh~ 
- Babama ilk müjdeyi gcti- ratına ancak bu suretle ııihıı) 

ren Beşiri... verilebildi. 
- Ne zaman volladın? 
- Hareketimizden bir gi.in 

1 
evvel... 1 

Yahuda yalan söylemiyor Ye 
tahmininde aldanmıyordu. At-

1 

hlar, hakikaten kendilerini kar

* ıı· Ertesi gün Yusuf makaJ!l1 
• 

laydı. 1'':ıkat tat biki fevkalade Hasmı bır hadde kadar olanca çocuğa narayı attırır attırmaz, ' 
güçtü. Tehlikeli idi. Jnsan bir hızla sii~cr ve birden bire ca p- yan odada sak lanan hokkabaz
anda kendisi yenilebilirdi. Hiç razı aşagıya ve topuklara kadar !arda bir cürcline başlar: davul 
bir pehlivan kendisini bu oyu~u ~ıva~ar ve, !opuklara ~ii!-atle dümbelek, tef, zilli maşanııı 
tatbik edeceğim diye bile bıle ıner .ınmez bır .k~ment gıbı çe- kulaklan sağır edecek gürül
yüzde yüz tehlikeye koyamaz - kerdı. Hergelecının bu çaçraz 

1 

sil arasında sünnet marşı boyu-

Kız 

Erkek isti ıaı liSesi 
Tıılcbc kaydı lçln lıer grakolu ark:ı.sı 

Şehzadcba§ı Polis kn tin müracaat edilebilir. 

Yatılı 

Yatısız 
ı • şılamağa geliyorlardı. Araların

da dört tane beyaz at tarafın
dan çekilen bir de araba vardı. 
Bu arabaya Yusuf ile Biinyamin 

d~ oturuyordu. Bütün vezirl~~ 
nı, nazırlarını ve hükumet adw. 
!arını içtimaa davet etrııiştl 
Hepsi huzurda bulunuyord•'. 
Kocn salon, içeride kimse yo~. 
mıış gibi, derin bir se~sizliğe b~. 
rünmüştü. Hiç kimse kouuşı11!. 
yordu. Bütün gözler kapıya cfı 
kilmişli. Sabırsızlıkla mi.safir!; 
rin gclmesıni bekliyorlardı. Çil 
kil sultanları Yusuf; babasını~ 
teyzesini ve kardeşlerini resrrıe 
kabul edecekti. 

Telefon: 2253• dı. hareketi karşısında mnnd:ı. ol - na tekrar edilir. 
Tosun, arkadaşlarına söyledi: s~ de\Tilirdi.. _He_mde SH'C üstü l - Bileydim, kestirmezdim!ı==~========================= 
- Ben, onun bana ög-rettiği du.şerek de\_rrılır. d. ı. . . .. Kara kediye kaptırmazdım! Jotanbul S i 'ı 'ıı ıA mu··esseseler arttırma 

oyunların hiç birini tatbik ede- HerP"elecı, Fılibelıyı hızla sur Cürcünebazların gürültü - t:J lı I• 
medim .. Ve hiç bir pehlivan e- dükten sonra kcmentii çaprazı- sü, çocuğun feryadını sün - Ve eksi/ime komisyonundan 
demez. ' ı nı tatbik etti. Filibeli, olduğu~ netçiye ameliyatı yaparken me-

- İcatçı bir herif be!. :."er~en oynadı, bavaland!. s~~ 
1 

rasinıin dini tarafını unuttur-
- Ne söyliyorsunuz? Onu üstü yere uçarken havadan don maz. Mutlaka: 

yenmek çok gliçtür.. dü. ve, ken~i~~ni f?U9Iükle dört ı - Allahümme salli ala Mu-
- Tevekkeli değil sırtını yere elli yere duşurebı lclı. hammcd. 

vurdu. Fmbeıt, kedi gibi kaçıyordu . 1 Diyerek di\nyanın en b tiyük 
- Ters güreşçidir •• Bak, Fi- Fakat aklı ~~şınd~.?~Idi. Bu, 

1 
Peygamberine karşı Müslüınan.I 

libeliye daha neler yapaca.k!. haya.tmda gornıedıgı bır çap •

1 

lık şükrünü eda eder! 
- Ama hep müdafaa güre- razdı... ı • • • • 

şiyor .. Hiç
1 

hamle yapmadı.. ..ı~~r~~l~, hasmını_n. ~zerine Çocuk, .. yat:ı-ğına götür ülfu:..: 
- Şimdi görürsilnilz.. Bana yurumuştu. Fakat Filıbelı daha • Annesi gozlen yaşlı baş ucun

da öyle yamadımı ?. O, çok geç- tetik davrandığından hem yenil da., yavrusunun eli elinin içinde 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun c12.000> ıl~ «15.000> kilo sade yıığı kıı
p:ılı :zarfla eksiltmeye konulntu~tur. 

1 - ksiltme l/9/1!14 ı Pa1 .. ıı-tesl ı;aat 15 de Cağ"'.lloğlunda Sıhhııt ve 
içtimai Muav<!net Müdilr)(iğ(j bimısındu kurulu komisyonda yııpıl:ıcakt ıı-. 

2 - Bir kilo sade yağın muhammen fiyatı c163> kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat cl833• lira c75> kuruştur. 

4 - İstekliler şnrtnomesini heı· giin komisyonda görebilir. 
5 - İstekliler 194 ı y ıl ı Tkııret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikıılar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte teklifı havi znrflnnm ihale saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabili komisyona venncleri. (7157) 

mez güre,~ girecek.. meden ve, hemde alttan ayağa bir iskemleye oturur ; kendisi 1 

_Ne kollıyor dersin?. kalkmağa !lluvaffak olmuştu. 1 oğlundan ziyade teselliye muh- -·----· Şakar zu•• m.re ] 
- Filibeliyi oldurmağa çalışı- Hergelecı, çırnın:ıra1c kalın taç bir halde iken: R 1 -

yor.. sesile bir nam savurdu: ı - Vah evladım, a~lnma yav- T k S ·· H b. . 
_ Filibeli, öyle kolay kolay - Hayda ma.5allah be!. rum! diye bir yandan çocuğu ür anay11 ar ıye ve Madenıye fabrikasından 

olurmu be?. 1 Hergeleci hasmına maşallah teskin eder, diğer taraftan da T f • T • • 
_ Bakınız" ı•'ilibelinin karnı • çekiyordu. Hakikaten de maşa!- tebriklere, "Maşaallah! geçmiş ·OfDaCJ - feZeCJ Ve eSVIyeCJ 

na!. Ta, göbekten soluyor.. lah idi. 1''ilibeli~~n .daha hala olsun, gözleriniz aydın" lara te almacaktır. isteklilerin vesaikile birlikte fabrikaya 
Hakıkaten F'ilibeli, göbekten ~lı ba.~ında _de~ldı. Ne oldu - şek~ür eder: Ond.an ~-o~.ra da -

ve, için için soluyordu . Ya- gunu bılmemıştı. H~nıının da- vetliler, hedıyel~rıle soku.nede:- ~~~~~~~~~~~m~ü~r~a~c~a~a~t~l~a~r~ı~-~~-~-~ı~~~~~-~ 
nm saatte kesilmişti. İstanbul- ha çok korkunç oldugunu anla- ler. Herk~ h_alıne vakti~e. go- ı = 
lular, bu pehlivan solumasının eh. . .. .. ' • r~. ~ltın l!Umli~ saatler, ısl~mle Y ••k k Ö v t k / f / b 
ne elemek olduğunu bilirlerdi . Hcr~eıecı, ust uste nara aıt - y~ruye_n vaP,urlnr, lo~o~otıfler U Se gre inen 0 U Una a e e 
Hoş bütün nehliV'anlarda bilir .. yor.Ju: , nışan~a~lı tüfekler, buyuk .. ~u - k abul şartları: 
Solumadan solumağa fark var- - H!lyda · tular ıçınde kurfiundan dogme Okulun gayesi Liselere öğretmen yetiştirmektir. Yatılı ve parasız olan 
dı. Filibeli, göbekten ve içinden - Hayda be!. şekiller, davullar, trnnpe 'lcr ' ve tahsıl mi.ıddeti 4 ı;encden ibaret bulunan Okul aşaiıdaki Şubelere ayn-
içine kesik kesik soluyordu. To~~ın, . kahkahayı basm.ıştı. s~lın.cakh tahta.dan atlar, tak- Jır. Turk Dili ve Edcbıyat.ı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fi7Jk -

Tosun İstanbullulara döne _ Ve, so~l.enı~o~u: . . vımli ya?.ı takımları, hokl~ala~., 
rck 

·. ' - , .F'ilıbchnın tezkcresını yazı- her tarafı doldurur; saz gUnduz Kimya, Tabii 11imler, Yobancı Dil «Fransız, hıgiliı., Alman Dili ve Edebi-
k k i ı yatı.> Okula girmek itin Lise Olgunluk imtihanını başarmış olmak ve bl-

lb k .. t.. ruz . hanımlara, gece er e ere ça ar. 1.h fi 
Ded.krat mı, yenme ı!::J ur tu Ddı Jfofızdn keyif içinde idi. Fakat asıl çocuğu eğlendire- :ı are tarihi ıcsbit ve il n edilecek olan kabul imtihanuu kazanmak şarttır. 

Kaı den slonHraf, ya. a o • Filibclinin başına geleceğini sez cek hokkabazdır. Hemen salo - Namzet kaydı lEyUilde başlar ve Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Okul 
ran ırga ı a _ıza. mtşlı. hergel<:.cl, Filibeliyi mağ- nun ortasına masa konulur, bir binasında yapılır. Daha fazla tafsilôt nlınıık istiyenler Okula müracaat cde-

- 1!fa!ız, sen so):lesene .be?. lup eden:~ lnt altına. hakim bir az evvel fcrvadüfüran koparan ~b~ilı~·r!!:le~r·~~~'!!!.111!~~~~~!!!!!!!!'!~:!!!'1"~~~~~~<6~9~58~)~~~~ 
Deyınce, hafız, bıraz mlilaha- ı pchlıv.an ola<'a.ktı . mini mini şimdi ustası ~ibi ağ- -

t.ı.dw sonra: Göriilüyonlu ki, Herg~.eci zına pamuk koyup alevler çı- halde sünnet edilmişti. Ameliye 1 
- Neme llizım .. İbram pclıli- bir pehlivıın olmuştu. Çok g~- kartmak isteyen çırağının pamu esnasında padişahı kucağında 

va.ndıı .. Vallahi beni, evire çevi- mcden b~~a gürtşebilecekb. Da ğ'u ters yuttuğundan dolayı göz tutan kızlarağası Hilali İbrahim 
re iki defada yendi. Ben, onun ha birkaç senf: istiyonlu. 1 lerini şaşılatarak boğulma tak- ağanın teseyyübü yüzünden ya
gibi insana aı,:'1r basan pehlivan Hergeleci, güreşi gittikçe has Udi yanmasına. kahkahalarla gü- radan fazla miktarda kan akmış 
görmedim .. Çok iri pehlivanlar- mına binqinneğe başlamıştı. Fi- 1 ler. Böyle vakitli adamlar için ve dördüncü Mehmet kan ziya
la gilreştim, fakat hiç biri onun libelinin kesildiği muhakkaktı. ' oğullarını sünnet ettirdikleri za ından bayılmış; bu kaza üzerı
kadar yormadı. Ve, ağır bas - Tutuşları gevşemişti. Ezinelinin man mahallede bir iki fakir C'O- ne ıbrahim ağa azil ve Mısıra 
ma.dı. güreşi iliklerine işlediği anlaşı- 'ı cuğunu beraber siinnet ettir - nefyedilmiştir. · 

Dedi. lıyordu. mek ananevi bir (hayır sever - Küçükken sünnet cihetini ih-
1.'osun dn: Hergeleci, ikide birde hasmı lik) addedilirdi. Ekseriya bir mal eden bazı palabıyıklı ha -
_ Onu, okkasız ve hafif bul- nı alta bastırıyordu. Filibeli, zar kenara da bir iki karyola. konu- mallarda böyle umumi düğün -

m'lyınız .. o, bütün giireşin ağır- zor knlk&biliyordu. Nihayet Fi- lur, bekçinin veyahut, eve tah- }erde kendi ar.lularile sünnet e
hğıru hasnuna tnşıbr.. Kendini libeli ,güreşi tnmamile müdafa- taya çamaşıra gelen kadının .ço- dilirlerdi. Böyle vaziyetlerde 
hiç yormaz .. Adamı hamal gibi aya dökmeğe mecbur oldu. cu.kları da bu arada masrafsız- kimlerin sühnet edilecegi tcsbit 
kullanır .. Kestikten ve, ~eŞi Filibeli, da.yanıyordu. Ve gü- ca dini vazifeleri yaptırılmış o- e<lilm~z yalmz kaç ltişi olduğu 
denkleştirdikten sonra bfireşe rcşi uzatmağa karar vermişti. lurdu. Mutaassıp aile reisleri bu sonılur ve hazırlanan listede 
hamle Ustünc hamle ederek gi- Maksadı, hiç olmazsa berabere fakir çocukları kendi cvlfıtların- bilfarz elli kişilik entari, takke 
rer, güreşi bindirir.. • 1 kalmaktı. Fakat Hergeleci, iki- dan katiyen ayırt etmezlerdi.Ço ve oyuncak teclarik edilirdi; pek 

Dedi. de birde nara atarak: cuğunu onların oğullarile birlik- gtizel tahattur ederim: Birgün 
Ve, sözlerine şunları ilave P.t-1 - Hayda Fillbeli be!. te bir yatakta bile ya.tırdıklan- 1 kıtk çeşme taraflarında büyiik 

ti: I - Hayda kardeşim be! nı bilirim. · bir arsada fa.kir çocuklar için 
- Hayda maşallah be!. Sünnette en çok kan zıyaın- 1 yapılan sünnet düğününe davet 

- Şimdi göreceksiniz? Fili- r Diye hasmının üzerine yıldı- dan korkulur. Fakat bu ender edildim. Çardnkhw yapılmış, alt 
beliye de ayni güreşi kula,ı.U - nm gibi çullanıyordu. Hergele - vaki olan bir hii.disc<lir. Bi!has- larına karyolalar kurulmuştu. 
cak .. Ve, çok geçmeden hamle- ci, sanki güreşe yeni girmiş gi- sa. Karlovalı Osman ya.ptıgı a.- Çocukların birer birer hatırını 
lere başlıyacıak. hasmının kesıl- ' bi idi. O kadar canlı, 0 kadar meliy.atta kullnndığ1 tozu yara- sorduktan sonra düğünü tertip 
diğini biliyor .. Fakat, daha bit- diri idi, 1 nın üzerine öyle bir maharetle eden zat: 
kin ve bezğin bir hale gelmesi- (Arlaıs~ var) atardı ki sargıya bile lüzüm gö- - Şimdi de daha mini mini-
ni ~~yor.. ========--=- rülmezdi. Bu gibi bir hildiseve lerirti göreceğiz! dedi ve beni 

S:ıhlbl: A. Camaleddln earnçoğlu mani olmak için o gece çocuk- bahçenin biroz kuytu bir yerine 
Tosun, Hergeleciyi çok iyi ta

nınııştı. F-akat, ondan liızımı 
vcçhile ıstif nde edememiQti. E-

Ncşriyııt MQdüril: Maclt Çetin lnn sa.baha kadar uyutma.z.lnr - götürdü. Burada gördüğüm 
Basıldığı yer: (H. Bekir Gilrsoyl:ır ve Yedi vaşında ta.htn çıkan dör- manzara hn.lı1 gözümün önünde 
A. Cemaleddln Saraı;o(ilu matbaası) düncü Mclunet, padişah olduğu dir: 

Bir kenara konan karyolalar
da sırtlarında dar gömlek şek
line ginniş birer mavi entari 
traşh başlarmın tepesinde tab- • 
!akarların ''nihale" lerini andı
ran, kenarı beyaz sırma işleme
li birer takke; palabıyıklı yirmi 
tane kıllı bebek. .. Darlıktan en
tarilerin göğsü iliklenernediği 
için sim siyah göğfü; kıllan fır
ça gibi dışanya uğramış ... Hep
sinin omuzlarında sarımsak, 
şap, mavi boncuklarla örülmiiş 
beş penç:eli kocaman naznr tıa
kımı... Ve manzaranın garabeti 
ne bu kadarı kafi gelmiyormuş 
gibi ellerinde bütün çocuklara 
dn{;"ltıldığı için onlara da veri -
len ve ipini çektikçe elerini a -
yhklarını oynatan mukavvadan 
birer kukla ... 

Kendilerine doğru ilerlediği -
mizi görlince yirnıısi biı·<len stin 
net edilmenin adabından zannet
tikleri bir adeti yerine getirmek 
için kuklaların iplerini çekme
ye başladılar. 

Bizi gezdiren zata döndüm : 
- Hokkabaza, karağöze ne 

hacet! dedim. Bu yirmi karyo
layı çocukların karşısına koyu
nuz, gülmeden bir gece değil 
kırk sekiz saat gözlerine uyku 
gırmez! ULUNAY 

binmişlerdi. 
Aradan çok ge<;meclen iki ta

raf birbirine kavuştu. Atlar, de
veler ve arablar durdu. Herkes 
sürat!~ yere ineli. 

Yusuf, çılgın bir halde: 
- Ah babacığım, babacığım! 
Diye bağırarak ileri atıldı. 

Kendisini Yakubun kolları ara
sında buldu. Hazreti Yakup , 
yıllarca süren tahammülsüz bir 
ayrılıktan sonra kollan arasın -
da bulduğu Yusuf'u yine kn
çırırım korkusile öyle ı:ııkı ku
caklamıştı ki elinden bir ordu 
alama?..dı. 

Başta Liya olduğu halde ora
dakilerin hepsi ağlamağa başla
mışlardı. Manzara pek hazindi. 
Atların. develerin bile gözleri 
yaşarmıştı. 

Ya.kup, Yusufu kolları aragın 
da bütün kuvveti ile sıkarken 
inim inim inliyor ; anlaşılmaz 
kelimeler sarfedcrek bir şeyler 1 

söylüyordu. Yusuf un dudakları ı 
arasından de ayni iniltiler ve 
anlaşılmaz kelimeler dökülüyor 
du. 

Baba ile oğul, birbirlerini da
kikalarca kucakladılar, öptillcr, 
kokladılar. Ayııldıklan zaman 
Yusufun gö?..leri üvey annesi ve ' 
teyzesi olan Liyaya ilişti: 1 

- Allah bana dünya gözü ile ! 
seni de gösterdi! 

Diyerek teyzesinin kucağına 
atıldı.l<.,akat LiyaYusufun babas 
ile sarmaşdolaş olduğunu görün 
ce zaten fena olmu.5tu. Ayni 
vücudü kendi kolları arasında 
bulunca büsbütün fenalaştı. 
Nihayet bayılıp arkasında du

ran Bünyaminin kucağıoo düştU. 
Hülfı.sa, buluştukları yer. bir 

mahşer yerine dönmüştii. Ku -
caklaşan kucaklaşana, ağlıyan 1 
ağlıyana, g,ülen gülene, bayılan 
bayılana ... 

Bozulan sinirler düzeldikten 
göz yaşları dindikten ve bayı -
!anlar ayıldıktan sonra Yusuf: 
evvela babasını , sonra teyzesini 
kucaklayıp saltanat arabasına 
bindirdi. Kendisi de girip arala
rına oturdu. 

Mısır sokaklarında o gün mah 
şeri bir kalabalık göze çarpıyor ı 
du. Herkes daha sabahtan dı- 1 
şarı fırlamıştı. Sokaklardan , 
maada dam üstleri de tıklım 
tıklım dolmustu. Sabırsızlıkla 
Hazreti Yakubun ve Yakup o
ğullarının gelmesini bekliyor -
lardı: Kendilerine Yusuf gibi a
licenab bir melik kazandıran 
Beni f sraili emsalsiz bir teza •

1 

hüratla karşılayacaklardır. 
Nihayet misafirlerle onları 

karşılnnınğ:ı gi<lenler şehrin en 
büyiik k:ıpısınc1an içeri girdi -
ler. Mısır semasını müthiş bir 
uğultu kapladı. Aziz misafirle
rini görenler de, görnıiyenlerde: 

- Hoş geldiniz! 
Var olun! 

İntizar çok sürmedi. SaloJ11111 

muazazm kapıları bir anda ıı~ 
kalarına kadar açıldı. Yakut'# 
vakur adımlarla içeri girdiği ·ı~ 
riildü. İhtiyar karı~;ı Liya ~ 
genç ve dinç oğulları da ' . 
sırnsı ile onu takip ettiler. 'f•1tı 
tında awmetle oturan Yusufıt!l 
karşısımı dizildiler. Evvela . ~ 
ki.içüklcri olan Bünymnin bı~ 
edPcek: d~ğerleride aşağıdan ) . 
kanya ciognı sıra ile ayni nıerı' 
simi tekrarhvncaklardı. Yalt11P. 
en sona kala.oaktı. 

Nihayet biat merasimi bnşl~ 
dı. Bünyamin birkaç adım nev 
gidip Ha.?.reti Yusufun öniiıtd' 
yere kapandı. Bünyamiııi kell~ 
sinden sonra gelen en JdiG11 

kardeşi takip etti. Böylece t>ll' 
t~n kardeşler sıralarını. s~wd.d~ 
I..ıya da tıpkı onlar gıbi gıd11 Yusufun önünde eğildi. sıı. 
hazreti Yakuba gelmişti. AJlll~ıı 
tıın başka hiç bir kuvvetin tinli 
de eğilmiyen koca peygam'l'-0 f '. 
yıllarca hasretini çektiği or-W ıı 
nun öni.inde eğilecekti. Bunıt 
böyle olmasını alla.lı istiyor 11 

Ç~nkü kendisi, Yusufun çocı._~": 
lugunda gördüğü riiyadaki gtı0 neşi temsil ediyordu . .( 
riiyaya da Yusuf'a on b! 
yıldız ile ay ve gUıı!~ 
secde etmişlerdi. Yakup, bizz:'I 
kendi tabir ettiği bu rüyaI11~ 
hükmünden nasıl dı~arı çıkatı1• 
lirdı? Sert adımlarla iler1ed1

• 
ultaSn oğlunun karşısına dil;:ıl· 
di. Tam yere kapanacağı sıı'< dil 
Yusuf sağ elini hava.ya kaldı 1

• 

- Dur baba, dur!. diye ba ~ı~: 
dı. Seni önümde eğilmiş add\.Jı 
yorum! 

Hazreit Yakup, birden 11ıt6 
şaşırarak: 

- Fakat sen sultan değil J'1l~j 
sin dedi sultanın önünde bilfİ1 

eğilmek lazımdır! 
Yusuf. hemen makamınd-ıll 

indi. Şaşkınlıktan kurtulmas rı~ 
vakit bırakmadan babasının cll' 
ni öptükten sonra cevap verdi: 

- Fakat sen de benim bab<'!lt1 
sın' 

tŞte 01.aman koca salonda pif 
alkış tufanı koptu : Sar<ıY1ıı 
her tarafında uğultular meyd~' 
na getiren bu alkıı, tufanı daltl' 
kalarca devam etti. Yakup, M' 
yecanını yenemedi. MeçhuJ . v.e 
müthiş bir kuvvet tamından 1• 

tilmiş gibi yere kapandı; secıl0 
etti. Fa.kat bu secde oğlu }"~' 
sufa. ait <leğil: yerleri, gölclcr1 
yaratan Alla h'a mahsusttı 
Ihtiyar Peygamber, kendisirıe 
bu en mesut günü gösteren ı.ıll: 
Tanrıya sonsuz şükran borctıı1t 
ancak secdeye kaparunalda öde' 
ye bilirdi. 

SON 


